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A comissão organizadora publicou a carta que deverá servir de carro-chefe para combate às drogas em

JS e região. A Carta Jaraguá em RecuperÀção! apresenta medidas de prevenção, repressão e recuperação

Elaboradas as medidas para
o combate às drogas emJS

Membros da corrussao organizadora do
Fórum Permanente de Combate às Drogas
apresentaram ontem, na Câmara de Vereadores,
as providências que deverão ser tomadas com

relação ao uso de drogas no Município e região.
A operação conta o. apoio de várias entidades

jaraguaenses, além das policias Civil e Militar.
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Homemmorre dilacerado num acidente ocorrido ontem na BR-280

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do

,Sul foi acionado para prestar atendimento às vitimas de
um acidente ocorrido na tarde de ontem. O fato foi re

gistrado pela PRF (policia Rodoviária Federal), na BR-

280, próximo ao Rodeio Crioulo, no Bairro Nereu

Ram�s. A colisão frontal entre um caminhão e um Palio

vitimou o condutor do veículo, Heins Zerbin, 37 anos.
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A coordenadora do tstituto Euro
peo di Desing, Mari Barroero, es
teve em Jaraguá do Sul para intei
rar-se dos trabalhos desenvol
vidos no curso Técnico em Estilis
mo e discutir assuntos relacio

nados ao convênio. Página 4

Alunos da rede estadual de
ensino da 19a CRE (Coordena
doria Estadual de Educação)
iniciaram ontem o ano letivo de
2003. São cerca de 26 mil estu
dantes nos cinco municípios que
integram a CRE. Página 8

Comercializar latas

tornou-se lucrativo
o proprietário do Comércio

de Sucatas Mader, Ilário Mader,
paga cerca de R$ 2,80 pelo quilo
de latas coletadas e contabiliza, ao
final do mês, R$ 4 mil.
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COMERCIAL 3.61.703.6200

PARALELO 3.54003.6000

TURISMO 3.51.00 3.6500
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"Eguinha Pocotó"
LUCIANO PIRES - JORNALISTA, ESCRITOR, CONFERENCISTA E CARTUNISTA

(www.omeueverest.com)

,''Vou mandando um beijinho
Pra filhinha e pra vovó
Mas não posso esquecer
Da minha éguinha pocotó

Pocoté, pocotó, pocotó, pocotó
'Minha éguinha pocotó?"

Esse é o grande sucesso damúsica popular brasileira, que domingo
ocupou horas preciosas do horário nobre do Programa do Gugu,
batendo recordes .de audiência,

O autor é um tal deMC Serginho.;. e o ritmo éuma coisa que os

do ramo chamam de funk.

Enquanto o Serginho recitava a letra, um sujeito efeminado tinha
convulsões, que depois descobri ser a tal dança da éguinha pocotó.

O nome do sujeito? Lacraia.

Meus amigos, neste domingo, consagrou-se o mais novo ídolo
da música popular brasileira: o Lacraia.

"O jumento e o cavalinho

Eles.nunca andam só

Quando sai pra passear
Levam a égua pocotó
Pocotó, pocotó, pocotó
Minha égüinha pocotó"

Enquanto o índice da audiência subia, a atração era mantida no
ar. E à noite, foi orgulhosamente reprisada por um Gugu exultante
com a audiência histórica. <'

Neste domingo, milhões de brasileiros assistiram, espero que
envergonhados, ao triunfo da mediocridade. Á afirmação de que
existe, sim, um processo para mediocrizar o Brasil.

Eu sou pai. E assisto, consciente de minha impotência diante da

máquina da Tv, minha filha de 12 anos se divertindo, cantando e

dançando o pocotó.
Por sorte ela não entende as letras paupérrimas, chulas, apelando

para o sexo e tratando as mulhere� de éguas e cadelas.
Sabe o que mais dói?
É que enquanto essas baixarias ocupam horas do horário nobre,

os brasileiros que fazem música de qualidade estão sendo deixados
de lado.

Vale o que os homens de marketing das gravadoras acham que
vai vender. E dá-lhe a dança da garrafa, a dança da cadela, a dança
daéguinha ...

Nessas horas, tenho vergonha de ser um profissional de marketing.
Imagino que se aparecessem hoje dois jovens, com seus 23 anos,

chamados Caetano Velloso e Gilberto Gil, seriam deixados de lado
em favor do tal MC Serginho ou outras mediocridades que vendem.

E não teríamos o Tropicalismo.
Surgisse um Chico Buarque, com seus 20 e poucos anos, não

chegaria nem às rádios alternativas.
'

Porquê alguém está decidindo, com a bunda, o que o brasileiro
vai ouvir. E assistir.

O resultado é a mediocrização da mÍlsica popular brasileira. A
'. pbpulá�iZa<;�o de v,x<;>,:A lavagem cerebral da garotada.
•

Qu�,música 'estará sérido feita no Brasil daqui a 30 anos, pelos
garotos que estão tendo a cabeça feita pela éguinha pocotó?

Eu me senti ofendido.
E o consolo de desligar a televisão, não adiantou.
Eu sabia que outros milhões de brasileiros estavam, naquele

"momento, assistindo o, jumento, o cavalinho e a éguinha pocotó,
; sem perceber que a TV os chamava de burros.

,;,',Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
• Centro, .ou pejo e-mail: reçlacao@jornalco.rrelpdopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou

,tel�f9�e para. çq,nÍ<\to. O jorralse reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e
'1r?rnailcals necessanas.

\ \

o império mostra a força
Nada mais contraprodu

cente poderia acontecer ao

governo de Luiz Inácio Lula

da Silva do que a iminência
do conflito armado envolven

do os-Estados Unidos e o Ira

que. São evidentes os efeitos

negativos que as hostilidades
entre os dois países, com os

EUA, na iniciativa, terão so

bre o comércio, prestação de

serviços, indústria e mercado

internacional.

Para uma economia frágil
como a brasileira, quando
analisada em termos de com

petitividade no exterior, a

perspectiva só pode ser repu
diada. Muitos dos esforços do
governo em termos de forta

lecimento da economia e con

quista de mercados correm o

risco de ficarem frustrados.

Sem falar nos reflexos que
acontecerão sobre os preços
do petróleo, com todas as

conseqüências imagináveis.
A redução dos encargos

das empresas, através de uma

nova política tributária e a re

tirada dos entraves que impe
dem melhor acesso às expor
tações, com o objetivo de ge

ra.-r rnars nquezas e empregos

r ...quem garante que
osEUA nãopoderão
estender as mãos

para outras

riquezas fora dos
seuspr6prios

muros?

e diminuir a chamada vulne

rabilidade comercial do País

perante outras nações, foram

pontos importantes da men

sagem política do presidente
Lula durante a campanha elei
toral. E em função do pano
rama que hoje se descorti-

\

na, tornam-se verdadeiros
desafios.

.

Os Estados Unidos ado
tam uma posição belicosa há

muito não demonstrada, mo
vidos pelos temores incul

cados no país que antes se

considerava inexpugnável, ou
praticamente inatacável, d�s
de que aconteceram os aten

tados em Nova York, em 11

de setembro de 2001. Uma

mistura de interesses políti
cos e econômicos internos,
com a vontade de conseguir
o controle das fontes de pe
tróleo no Oriente Médio, es-

tratégicas para o futuro, m
vem a Casa Branca' em dir

ção ao conflito armado, apes
da oposição clara de antigo
aliados e outras nações.
A posição dominador

norte-americana não poderi
ter outro efeito do que-despe
tar a desconfiança. Naçõe
européias, como a França
Alemanha, enfaticamen,
contrárias à guerra, ficara
subitamente despertas para
que a belicosidade american

carrega de intrínseco. Se bem
sucedidos agora na conquist
'do petróleo i.raquiano, que'
garante que os EUA não po
derão estender as mãos par
outras riquezas fora dos seu

próprios muros?
Só para dar um exemplo

,

se a demonstração do impéri
norte-americano caminha nes

tes termos, furando acordo
e desobedecendo organismo

.

como a ONU (Organizaçã
das Nações Unidas), que
garante o que irá acontece

com nossa Amazônia, só pari
citar um exemplo: 'Afinal,
política americana que estí I

em curso é a de tomar pel
,

força.
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A atual dificuldade de os peemedebistas de Jaraguá
dé> Sul, vereadores e membros da Executiva do

partido, contraporem uma posição em relação à
vontade do ex-deputado estadual Ivo Konell

(PMDB) na discussão em torno da titularidade da
SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional),
originou irônico comentário feito por um jornalista
em emissora local, e que reflete bem a situação: a

nova liderança emergente no PMDB jaraguaense seria
, Nilson Bylaardt, de Guaramirim, que, sozinho, tem
sido porta-voz de idéias e posições que os membros
locais gostariam de dizer, mas não têm coragem ou

ânimo para dizer.

RECEBEU
Só ontem chegou às
mãos do juiz Márcio Re
né Rocha, da 87" Zona'
Eleitoral, o ofício envia
do pelo presidente do
diretório do PMDB de

Guaramirim, Nilson
Bylaardt, indagando so

bre a real condição dos
direitos politicas do ex

deputado Ivo Konell

(PMDB). Por isso, -o juiz
ainda não fez nenhum
comentário.

PLANEJAMENTO
O deputado estadual Di
onei da Silva (PT) realiza
um encontro de sua equi
pe de trabalho nos dias
13 e 14 de fevereiro, em
Florianópolis. Durante
dois dias serão debatidos
vários aspectos que nor

tearão a atuação do par
lamentar. O consultor e

assessor especial da presi
dência da Assembléia

Legislativa, Derci Pasqua
lotto, vai participar.

BESC
O governador Luiz Henrique da Silveira assegurou,
na cerimônia de posse de Eurides Mescolotto na

presidência do Besc (Banco do Estado de Santa

Catarina), na semana passada, todo o empenho para
que o banco volte a ser público. Neste sentido, LHS
anunciou que o governo do Estado vai intensificar as
contas no Besc e apelou aos segmentos da sociedade

para que participem' de um mutirão pelo
fortalecimento do banco.

VILA AMIZADE
Em reunião realizada sábado, na Vila Amizade, o

Partido dos Trabalhadores externou posição pela
permanência da comunidade com Schroeder. Por
outro lado, o PT lembrou que o deputado estadual
Dionei da Silva (PT) já se colocou à disposição da
comunidade para intermediar o processo em

conformidade com a vontade dos moradores.

ENTRE ASPAS
"A reforma política é a coisa mais importante
que o Congresso tem a fazer, mas também nos

dedicaremos a concluir, até junho, a reforma
do Judiciário." (Presidente do Senado, José
Sarney - PMDB)

ERRAMOS
Existem 3,6 mil contribuintes do IPTU em Schroeder,
e não 3,6, como divulgamos na última edição.

Dr. Pedro thuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
,

CRM 8835
'

1Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

• ESTRATÉGIA: PREFEITO ACEITA: ATÉ CONVERSAR COM PMDB E PT EM SEU PROJETO POLíTICO

Farld terá reuniões para
manter aliança com .PPBIPFL

]ARAGuA DO SUL - O ,Câmara de Vereadores de-

Prefeitura não assumirá a Zona Azul se houver desistência

prefeito Irineu Pasold (pS-
DB) pretende fazer reu

niões periódicas com os

presidentes e líderes do

PPB, PFL e PSDB com o

objetivo de "preservar e

ampliar" a coligação que
envolve estes partidos. As
reuniões fazem parte da

nova estratégia adotada pe
lo prefeito e siglas visando

as eleições municipais em

2004. Pasold está mais

cauteloso nas atitudes e de

clarações para evitar reper
cussão politica negativa.

A intenção do prefeito
é fazer essas reuniões pelo
menos uma vez por mês.

Ele garantiu também que
os vereadores não têm

motivos para reclamar,
apesar das críticas do ve

reador Orlando Gilberto

Gonçalves (PPB), que disse
que as reuniões para discu

tir as comissões técnicas da

}ARAGuA DO SUL - O

prefeito Irineu Pasold de- '

clarou ontem que a Prefei

tura não -assumirá o con

trole do estacionamento

pago (Zona Azul) no cen

tro da cidade se a empresa
Cartão jaraguá, responsá
vel pelo serviço, desistir do
contrato. De acordo com

o prefeito, a possibilidade
existe e foi admitida pelos,
diretores .da empresa, em
reuniãomantida no gabinete
do Executivo, para discutir
o assunto, depois que a

empresa passou a ser

investigada pela CE (Co
missão Especial), constituída
na Câmara de Vereadores.

Segundo o prefeito, os
diretores asseguraram não

ter qualquer receio em rela

ção ao desfecho da CE,
até porque servirá para es

clarecer dúvidas sobre o

funcionamento do serviço.
Pasold, em princípio, não

veriam ter começado an

tes, e da posição do verea

dor Roque Bachmann

(PSDB), que está reticente

com a administraçãomuni
cipal desde o ano passado,
reclamando obras e servi

ços solicitados.
- Tenho feito empe

nho para atender aos verea

dores a·qualquermomento
-, enfatiza Pasold. A dis

cussão sobre as comissões

técnicas da Câmara, segun
do ele, só não aconteceu

antes por vontade dos

próprios vereadores, que
sugeriram em dezembro

que o assunto fosse tratado

mais próximo do reinício

das sessões ordinárias.

Ele admite até conver-sar

com o PT e o PMDB,
embora entenda que será

muito difícil para o Pattido

dos Trabalhadores se mos

trar interessado, e quer

envolveros representantes da

Aliança Trabalhista (pTB,
PIN e P9, que já apoiou o

governomunicipal em 2000.

''Temos um ano politico pela
frente e estamos numa nova

fase", diz o prefeito, inte
ressado em aglutinar forças
políticas, depois do impacto
do pleito do ano passado,
que modificou o espectro
politico na região e Estado,
aproximando o PSDB do

PMDB.

A partir dessa estratégia,
o prefeito quer superar de
sencontros e atritos como

o que mantém com o vice

prefeito Moacir Bertoldi

(PPB), desde o ano passa
do, e o que teve com o

presidente da Câmara' de
Vereadores, Carione Pava

nello, recentemente. Pasold
acha que Bertoldi prejudica
os interesses politicas da ali
ança com seu distancia

mento. "Ele faz parte do

Executivo e deveria estar

no gabinete." Pasold não

vai procurar Bertoldi para
reatar e nem reabrir o gabi
nete do vice, mas também
não quer criar mais obstá
culos, "Não vou dizer que
dessa água não beberei, ele
poderá até ser o candidato

a prefeito."
SDR - Pasold está

mais receptivo com o

PMDB e diz ter conversa

do, com peemedebistas, e

até sentaria com o ex-de

putado estadual Ivo Konell

para conversar. ''A gente
aprende. Tem coisas que é

preciso passai por cima.

Meu projeto é comhraguá
do Sul, não com as

questões político-partidá
rias." Ele aponta seu colega
de Corupá, Luiz Carlos Ta

manini (pMDB), como no

me credenciado para assumir

a SDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional).

me convocação feita pelo.
presidente da comissão,
vereadorRoque Bachmann
(PSDB). Foram convoca

dos os sete- vereadores

membros da comissão.

Nesta reunião, será analisa
do o contrato de prestação
de serviço que a empresa
mantém com a Prefeirura..

Vereador Roque Bachmann preside a Comissão Especial da Câmara

vê problemas no funcio
namento da empresa e

considera "desgastante" o
episódio que envolve o es

tacionamento pago, por
que "é um serviço que fun

ciona". Ele já comunicou

ao presidente da CDL(Câ
mara dos Dirigentes Lojis
tas), Sandro Mor-rti, a po-

sição de não instituir mais

nenhum serviço em subs

tituição ao que está sendo

prestado pela empresa, se

a atual situação resultar em
rompimento de contrato.

A Comissão Especial
tem reunião marcada para
hoje, às 17 horas, na Câma
ra de Vereadores, confor-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IECONOMIA: RECICLAGEM DE ALUMfNI9 É CONSIDERADA UMA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

Comerciante ganha R$ 4 mil
com negociação de latinhas

JARAGuA DO SUL - ''A

conscientização para a

reciclagem transformou-se
numa grande oportuni
dade de negócio", obser
va o proprietário do Co
mércio de Sucatas Mader,
Ilário Mader, que consegue
receber em média R$ 4mil
com esta atividade. Segun
do ele, coletar latas de cer

veja e refrigerantes já se tor

nou um hábito entre as

pessoas, que esperam, além
de garantir o equilíbrio am
biental, conseguir um di
nheiro em troca. "Houve
um crescimento de mais

I de 100% neste ano, em re

lação ao anterior."
Mader paga R$ 2,80

pelo quilo da latinhas re

colhidas, que é vendido aos

industriários de São Paulo.
"Eu e minha mulher co

meçamos a trabalhar com
o recolhimento de sucatas

e outros materiais somente
com uma caminhonete C-
10, nos anos 70. Atual

mente, possuímos cinco

Fotos: Cesar Junkes/CP

As' latinhas passam por um processo de prensa antes de serem vendidas

caminhões de coleta, sete
. funcionários e ampliamos
nosso campo de atuação,
comercializando também

peças novas", orgulha-se.
ÍNDICES - O Brasil

representa hoje o maior ín
dice de reciclagem de alu
mínio do mundo. Em

2001, aproveitou 120 mil

toneladas de alumínio
vindas de 9 bilhões de latas.
Como uma tonelada de
alumínio novo usa 5 tone
ladas de bauxita, as vanta
gens ambientais de reciclar
este metal são óbvias. Indi
retamente, a maior impor
tância deriva da economia
de energia elétrica usada

Consultora do Scsi faz palestra naAcij s
]ARAGuA DO SUL - Na

reunião semanal da Acijs
(Associação Comercial e

.

Industrial de Jaraguá do Sul),
realizada ontem, às 18 horas,
no Cejas (Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul), a

consultora social do Sesi

(Serviço Social da Indústria),
Eloísa Naue apresentou o

Projeto de Gestão do Clima

Organizacional.
De acordo com ela, a

Gestão do Clima Organi
zacional representa um

processo da melhoria con
tínua cujo objetivo é identi

ficar, avaliar, planejar emo
nitorar aspectos relaciona-

.

dos ao ambiente corporati
vo. "Com este trabalho,
identificamos fatores que
interferem na motivação,
na comunicação, na qua
lidade de trabalho, e tam

bém identificamos os pon
tos fortes e as necessidades

,

de intervenção nas estraté

gias e políticas adotadas

pela empresa", diz.
Eloísa acrescenta ainda

que é um processo partici
pativo, inserido na meto

dologia da Responsa-

Eloísa Naue explica sobre Gestão do Clima Organizacional

bilidade Social, de maneira
que todos na organização
são envolvidos, tanto 'para
o processo de coleta de
dados como no processo
de devolução e apresen-, �

tação dos resultados, ava-
liação e planejamento das
melhorias. "À Gestão do
Clima Organizacional inte
gra a gestão estratégica da

empresa pelo seu caráter
de processo participativo
e decisório", enfatiza.

A consultora concluiu

que o trabalho de Consul
toria Social do Sesi con

templa a análise de Bench
mark Externo, pois o Sesi

adquiriu o Banco de Da
dos do Great Place to Work

Institute, responsável pela
pesquisa da Revista Exame
- as cem melhores em

presas para se trabalhar -

, onde foi realizado o

bençhmark para a empresa,
com indicações de tendên
cias de gestão, classificadas
em três níveis: práticas ha
bituais, tendências de prá
ticas e práticas diferenciais.

Para quem deseja obter
mais informações sobre o

programa, o telefone para
contato é 372-9407 e o e

mail elosesi@terra.com.br.
(JE)

para transformar o miné
rio em alumínio "novo",
que usa 17,6 MWh/ton. de
energia elétrica contra 0,8
MWh/ tono na reciclagem,
explica o diretor-geral do
Inee (Instituto Nacional de '

Eficiência Energética),
Jayme Buarque de Hol
landa. (JULIANA ERTHAL)

mlsslon
DESENVOLVIMENTO
P R O, F ISS I O N A L

.

Coordenadora do IED

compareceu ao Senai
.0

]ARAGuA DO SUL -

A coordenadora do lstituto

Europeo diDesing;Mari Bar
roero, residente em Tori

no, Itália, compareceu on
tem ao Senai (Serviço Na
cional de Aprendizagem
Industrial) para reunir-se
com professores e alunos

da instituição, a fim de in

teirar-se sobre os trabalhos

desenvolvidos no curso

Técnico em Estilismo e

no final do curso, que tem

duração deum ano emeio, os
alunos são avaliados em todos

os processos, desenvolvem

coleções e, em forma de

desfiles, apresentam seus

trabalhos à sociedade in

dustrial", diz.
Durante este período, são

'selecionados os melhores if
trabalhos e é composta uma

banca julgadoraque escolheo
melhor trabalho. Este'aluno

discutir assuntos relaciona- será beneficiado com uma

dos ao convênio. bolsa para aprofundar seus
De acordo como diretor conhecimentos emMilão, na

do Senai, Newton Saloman, Itália. (JE)

. ESIlCcmIização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
c Curso na Sociedade Brasileira de Oftahnologia doRio de Janeím tiFone: (047)·275-1150
Av. Mal. Oeodoro, 776 - Sala 12 • Ed. Maximunn Center
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0Llh'EC N'�OUR
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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: Tal! free: 0800.143040 .

Fax: 0800.143041 ou se preferir (11) 30.67.6700 ou ainda pelo e-mail: telemarketing@mission.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Faleceu às 11:00 horas em 14/2 o Senhor Evaldo Simeone, com
idade de 44 anos deixando enlutados esposa, pai, filho, irmãos,
irmãs e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado

em 15/2 às 14:00 horas, saíndo o féretro da Igreja São Pedro

Apóstolo seguindo para o cemitério de Guaramirim.

Faleceu às 18:50 horas em 16/2 o Senhor Arno Augusto Germano

Glatz com idade de 71 anos, deixando enlutados irmãos, sobrinhos,
cunhados, cunhadas e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 17/2 às 15:00 horas, saíndo o féretro da Capela
da Vila Lenzi seguindo para o cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 01:30 horas em 16/2 o Senhor Deomiro Leoterico,
com idade de 74 anos deixando enlutados 3 filhos, 2 noras, 13

netos, 2 bisnetos, e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 17/2 às 17:00 horas, saíndo o féretro da Igreja
Santa Ana seguindo para o cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 10:00 horas em 14/2 o Senhor Eloi Laguna, com

idade de 64 anos deixando enlutados esposa, filhos, filha, noras,
genro, netos, irmãs, e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 15/2 às 09:00 horas, saíndo o féretro da Capela
da Vila Lenzi seguindo para o cemitério da Vila Lenzl,

Faleceu às 16:30 horas em 16/2 a Senhora Julia Pellense

Zimermann, com idade de 82 anos deixando enlutados 4 filhos, 1
nora, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 16/2 às 16:30 horas, saíndo o

féretro da Igreja Nossa Senhora Aparecida seguindo para o

cemitério Municipal do Centro.

BM - EmRreendimentos e ParticiRações S.A
CNPJ 81.004.657/0001-29

Relatório da Administração

't' Em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
submetemos a apreciação dos senhores acionistas, o.
balanço patrimonial e a demonstração de resultado do

exercício findo em 31 de dezembro de 2002.
Guaramirim (Se). 12 de fevereiro de 2003.

A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2001 E 31/12/2002

(valores expresso em reais)

ATIVO 31/12/2002 31/12/2001

Circulante 35.821,78 26.548,93
Disponibilidades 35.821,78 26.548,93

Permanente 6.407.935,31 6.145.547,24
Investimentos 5.638.189,56 5.375.801,49
Imobilizado 769.745,75 769.745,'15

Total do Ativo 6.443.757,09 6.172.096,17
PASSIVO 31/12/2002 31/12/2001

Circulante -x- 51,48
Empr., e Fnctos. -x- 51,48

Patrimônio Líquido 6.443.757,09 6.172.044,69
Capital Social 1.119.999,00 1.119.999,00
Reserva Legal 122.166,2S 86.809,95
Reserva de Lucros 5.201.591,84 .4.965.235,74

Total do Passivo 6.443.757,09 6.172.096,17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCíCIO

CONTAS 31/12/2002 31/12/2001

Despesas Operacionais 707.125,98 . 27'6.665,42
(-) Desp. Administrativas (47.612,77) (8.122,82)
(-) Desp. Financeiras (2.384,83) (1.347,92)
(+) Res. Equiv. Patrim. 757.123,58 286.136,13
(=) Lucro Líquido 707.125,98 276.665,42
Destinações Estatutária (470.769,88) (13.833,27)
s(-) Reserva legal (35.356,30) (13.833,27)
(-) Di videndos propostos (435.413,58) -x-

�
(=) Lucro Líq. do exercício 236.356,10, 262.832;15

Guaramirim (SC), 31 de dezembro de 2002

.� Blãslo Mannes Joel Marques de Oliveira
Dir. Presidente Contador

; CIC 004.366.319-20 CRC 1PR-028775/0-9 T-SC
CIC 470.611.119-68

GERAL CORREIODO POVO 5

IINCENTIVO: ÁREA COM DEZ MIL .METROS QUADRADOS ESTÁ LOCALIZADA PRÓXIMO DA UNERJ

Prefeitura doa terreno. para
viabilizar Incubadora 'Industrial

]ARAGuA DO SUL - A

Prefeituta está fazendo a

doação de um terreno

com dez mil metros

quadrados de área para
viabilizar a instalação da

Incubadora Industrial,
projeto que está sendo

executado pela Apevi
(Associação das Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu) e Acijs (Asso
ciação Comercial e Indu

strial de Jaraguá do Sul),
com apoio do Senai (Ser
viçoNacional de Apren
dizagem Industrial), Sebrae
(Serviço de Apoio às Mi-

cros e Pequenas Empresas) Secretário de Produção, Dieter Janssen (E), confirmou ontem a doação do imóvel
e Unerj (Centro Univer-

sitário de Jaraguá do Sul) .:
O terreno está localizado
no Bairro Estrada Nova

(junto .ao Condomínio

Industrial), nas proximi
dades da Unerj.

O secretário de Pro

dução, Dieter Janssen,
.
comunicou a formalização
do ato de transferência do

terreno para o projeto,
ainda nesta semana, du

rante a entrevista coletiva

semanal do Executivo

com a imprensa, ontem
pela manhã. "Estamos

mais perto da concre

tização de um sonho do

setor empresarial"; disse o
presidente da Apevi, Va-

léria Junkes, ao ser infor- encaminharam propostas. Desenvolvimento Inte-

rnado que a doação está Ainda esta semana, uma grado de Incubação.
sendo concretizada. comissão que representa o CONDOMÍNIO -

A proposta básica da projeto estará em Floria- O secretárioDieterJanssen
Incubadora Industrial nópolis para uma audiên- destacou também que dez

Mista é abrigar empr<:_sas cia com a diretoria da Ce- terrenos estão sendo colo-

nos ramos de prestação de lese (Centrais Elétricas do cados à disposição dos

serviços, produtos e tec- Estado de Santa Catarina), empresários através do

nologia, na sua fase embri- quando será solicitado o Condomínio Industrial.
I

onária, quando recebem apoio da empresa na ins- Segundo ele, 22 empresas
apoio logístico e fazem di- talação da infra-estrutura estão inscritas para parti-
visão de custos, até que de energia elétrica no local. cipar do condomínio. Uma
possam funcionar cOlTI As empresas permanece- comissão que será cons-

seus próprios recursos. O rão no projeto pelo prazo tituída vai fazer a seleção
investimento da Prefeitura máximo de três anos, das empresas que parti-
na doação do imóvel é de sendo depois substituídas ciparão do condomínio,
R$ 100 mil. A incubadora por outras unidades. A recebendo os terrenos,
terá capacidade para rece- Unerj presta serviços na com direito a fazer a aqui-
ber 12 empresas na sua fase fase de pré-incubação, sição definitiva dos imó-

inicial, sendo que três já através do Núcleo de veis, após dez anos de uso.

Município perdeverbas que estavam previstas pela União
]ARAGuA DO SUL - midos, mas as medidas do R$ 180 mil na construção compra de equipamentos

O ajuste orçamentário feito governo poderão atingir do túnel. O prefeito la- que serão utilizados nos

pelo governo fe�eral, com outros investimentos que mentou o fato, na entrevis- cursos técnicos a serem im-

cortes de recursos que)á estavam confirmados pela ta coletiva com a impren- plementados nesta unida-
estavam destinados em di- União. sa, ontem, dizendo que de. A situação já preocupa
versosministérios, está-fe- - A construção do túnel pretende ter audiência com a Apevi (Associação das

fletindo sobre obras qae estava prevista para iniciar o Ministério das Cidades e Pequenas Empresas de

estavam previstas paraJa- em janeiro, conforme o solicitar "melhor avalia- Jaraguá do Sul) e Acijs
raguá do Sul. De início, só plano de obras da Prefei- ção". (Associação Comercial e

o túnel que seria construí- tura,mas o projeto perdeu Existe preocupação Industrial de Jaraguá do

do na BR-280, nas proxi- R$ 275 mil dos recursos também com o corte de Sul). As entidades temem
midades da Unerj (Centro federais e ficou inviabiliza- outros R$ 700 mil destina- que aconteça retrocesso no
Universitário deJaraguá do do, por enquanto. A Pre- dos para a Apolitec e que projeto daApolitec, que já
Sul), teve os recursos supri-

-\ feitura entraria com outros seriam utilizados para a tem alunos inscritos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IINVESTIMENTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ESTÁ INVESTINDO NO ATENDIMENTO À SAÚDE

Centro Vida é anunciado em

reunião semanal da Acijs
]ARAGuA DO SUL - o

secretário municipal de
Saúde, AirtonWeber Silva,
e o prefeito de]araguá do

Sul, Irineu Pasold, parti
ciparam da reunião sema

nal da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

]araguá do Sul). Eles apre
sentaram ao público pre

sente, composto por em

presários e representantes
de entidades de classe, o
funcionamento do Centro

Vida, um complexo que
está sendo construído ao

lado da antiga sede da Scar

(Sociedade Cultura Artísti

ca). "Estamos celebrando

junto com a comunidade o

início da construção de uma
obra que vai atender as

necessidades da população
de ]araguá do Sul no que se

refere ao setor de Saúde",
afirma o secretário.

De acordo com o se

cretário Weber Silva, o

Centro Vida faz pa7te do

plano de governo da atual

administração municipal e
já começou a ser construí

do pela empresa De Fa

rias, vencedora da licitação.
O Centro Vida deverá estar

pronto em 18 meses e vai

Weber Silva (O), ao lado do prefeito Pasold, apresentou o Centro Vida ontem à noite, na Acijs

custar R$ 992.710.05. ''A Atendimento Médico Am

verba federal garantida até bulatorial), localizado na

agora é de R$ 264 mil" Jorge Czerniewicz, que fi-

drados.

Além das 19 especia
lidades oferecidas, o Centro

Vida também vai abrigar
programas de saúde desen

volvidos pela administração
municipal, como combate às

carências nutricionais, diabete
e hiper-tensão, planejamento
familiar, educação e saúde,
pré-natal e humanização do

parto e também alguns ser

viços, com o centro de

ambulâncias, autorização de

exames, marcação' de con- .

sultas com especialistas e

outros.

conquistada através do

esforço do ex-deputado
federal Vicente Caropre
so", enfatiza o secretáfio. O
restante do dinheiro deverá

ser bancado pela Prefeitura

cou pequeno com o cres

cente aumento da deman

da. "Nos últimos doi�
anos, a demanda aumen

tou em 40%", afirma

Weber Silva. Segundo ele,
ou por recursos federais atualmente, são oferecidas,
ou estaduais ainda não 40 mil consultas especiali-
conquistados. "Caso não zadas por ano. O prédio
tenha verbas federais ou do Centro Vida terá dois

estaduais, a Prefeitura vai
. pavimentos e um total de

assumir os gastos", argu- 1.551.51 metros quadrados
menta o secretário. de área construída, sendo,

O Centro Vida vai que a área total é de

substituir o Pama (pronto 2.318.93 metros qua- (MARIA HELENA DE MORAES)

Secretaria de Segurança quer leiloar 20 mil veículos
FLORIANÓPOLIS - A rem colocados à venda. pátio da quartel da polícia. contrapartida social nas co-

Secretaria de Segurança Pú- Outros 10 mil veículos de- A operação esvazia pá- munidades onde a polícia,
blica e Defesa do Cidadão pendem de decisão judicial tio tem como objetivo re- no combate à criminalida-
vai lançar nos próximos di- para irem a leilão, pois es- tirar dos depósitos e dos de, tenha que estar mais

as edital de leilão colocan- tão vinculados a inquéritos postos policiais, principal- presente. Serão possíveis
do à venda todos os veícu- policiais e flagrantes. De mente os da Rodoviária convênios com as associa-

los apreendidos pela polícia acordo com a comissão de Estadual, veículos que fo- ções comunitárias e outras

e que estão nos depósitos leilão do Detran, cerca de ram apreendidos e dificul- entidades não-governa-
e almoxarifados das polí- mil veículos - 500 auto- tam 6 serviço policial, em mentais, que já prestam
cias Civil, Militar e Ródo- móveis e 500 motocicletas função da falta de espaço atendimento a estas comu-

viária Estadual. Hoje, exis- - já podem ser leiloados, nestes locais. Os proprietá- nidades. Estes recursos ex-
tem aproximadamente 10 pois a documentação está rios destes veículos terão tra-orçamentários pode-
mil veículos, entre automó- concluída, não havendo prazo para retirá-los. Se- rão somar-se a recursos or-

veis emotocicletas,.que es- qualquer tipo de pendência. gundo o secretário]oão çamentários de outros ór-

tão parados, nos pátios Em ]araguá do Sul, apro- Henrique BIasi, os recursos gãos do governo estadual

aguardando apenas a pu- ximadamente '700 veículos provenientes destes leilões e de municípios que já tra-
blicação de edital para se- estão aguardando o leilão no deverão ser usados como balham nestas áreas.

TER

CARNAVAL 2003
Apenas quatro blocos fizeram a inscrição pílra o desfi'e
de Carnaval deste ano, que acontece a partir das 21

horas do dia 1 de mflrço, 'na Rua Walter Marquardt.
Os blocos inscritos são: Em Cima d� Hora; Samba
no Pé; Estrela D'Alva e Sem Preconceito. Além dos

concorrentes, o evento contará com a participação
especial do Grupo de Capoeira Porot, da Barra, e da
Escola de Samba Filhos da Ilha, de São Francisco do
Sul. Um júri, composto por cinco integrantes, avaliará
a apresentação de cada bloco, tendo corno base os

critérios harmonia, fantasias e animação. Além de

premiar com troféu os classificados até o 5° lugar, os
organizadores também destinarão R$ 2 mil ao

campeão, R$ 1,5 mil para o vice e R$ 1 mil ao terceiro

colocado. De acordo com os organizadores, está

previsto um investimento total de R$ 45 mil em toda
a festa, incluindo premiações e verba de auxílio a

blocos jaraguaenses.

MAIS CARNAVAL
]á o concurso de Rainha do Carnaval terá oi to

concorrentes, enquanto que o título de Rei Momo

será disputado por dois candidatos. Os concursos

ocorrerão em uma única festa agendada para as 22

horas do dia 28 de fevereiro, no pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos. O vencedor de cada promoção
receberá um prêmio de R$ 500,00.

CURSO
O Sesc (Serviço Social do Comércio) de ]araguá do
Sul está com matrículas abertas para os interessados �
em fazer aula de violão com o violonista Luís Canela.
Mensalidade a partir de R$ 40,00, sem taxá de inscrição.
O método utilizado pelo professor é considerado
inovador e dinâmico.'Aulas para todas as idades, às

segundas ou terças-feiras, das 10 às 22 horas. As vagas'
são limitadas. Mais informações no 371-9177.

FESTA DO MARACUJÁ
No próximo dia 22 acontece, em Araquari, a escolha
da nova rainha da Festa do Maracujá. O evento inicia
às 22 horas e é uma promoção da Prefeitura com

.

apoio da Acia (Associação Comercial e Industrial de

Araquari). Até a semana passada, seis candidatas já
haviam se inscrito. A Festa doMaracujá acontece todos
os anos, de 25 a 27- de abril, no Santuário do Senhor
Bom Jesus. Nos últimos anos, o evento tem servido

corno vitrine para a fruta, que é o principal produto
do Município. A cada ano, cerca de 40 mil pessoas
prestigiam o evento.

BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 81.004.657/0001 -29 �

GUARAMIRIM - SANTA CATARINA

EDITALDECONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAE EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizarem cumulativamente às
10:00 horas do dia 06 de março de 2003, na sede social, na Rodovia
BR 280-Km 58, em Guaramirim-SC, a fim de deliberarem sobre a

seguinte Ordem do Dia:

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das

Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2002;

2. Destinação do resultado do exercício findo;
3. Distribuição de dividendos mensais, se houver; e
4. Outros assuntos de interesse da Sociedade,

Guaramirim - SC, 12 de fevereiro de 2003.

Blásio Mannes
Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APTO. VENDE-SE
Eo. ROYAL BARG RESIDENCE

Sito no 7º andar, com 1 suíte + 2 quartos, semi
mobiliado, 2 garagens, sacada cf churrasqueira,
ampla área de jazer (piscina, salão de jogos e

festas). Quitado ou com entrada + trans.

financiamento direto com construtora.

Tratar: (47) 9121-7929 ou (12) 9717-1732
500m2, próx. Marisol.
R$ 14.000,00 à vista. Tratar:

374-1313.

ITAJUBA - vende-se, c/ terreno
de 168,66m2. R$ 5.000,00.
Tratar: 9992-7155 c/ Jean.

Tratar: 9975-2164. Creei

'9465 c/ Junior.
quitinete, próx. ao hospital.
Tratar: 372·1395.SÃO LUIS GONZAGA - vende-

,

se, de" alvenaria, 3 dorm., 2

wc, sala, copa, eoz., garagem
e lavanderia. R$ 50.000,00.
Tratar: 273-0734 c/
Tere.zinha.

JOÃO PESSOA - vende-se, de

alvenaria, c/ 1400m2,
seminova. Tratar: 370-2468
ou 370-0800.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
15x70m, plano, c/ escritura.
Aceito carro. R$ 16.000,00.
Tratar: 276-3206.

CENTRO - vende-se ou aluga
se, quitinete. Tratar: (Oxx11)
6976-9448.

MASSARANDUBA - yende-se,
de madeira, c/230m'. Ou troco
por carro ou caminhão. R$
20.000,00. Tratar: 379-1119.

DIVIDE-SE - apto no centro.

Tratar: 9102-9722.SÃO LUIS - vende-se, de

alvenaria, c/190m2, 3 dorm.,
c/ suite, e demais dep. Tratar:
376-0035.

MASSARANDUBA ..;. vende-se,
no centro, área 780m2, pronta
p/ eontruir. R$ 40.000,00.
Tratar: 379-1119.

PROCURA-SE - p/ alugar apto
de 1 quarto ou quitinete
.mobillada o semimobiliada.
Tratar: 275-1717 ou

9967-8888.

NEREU RAMOS - vende-se,
terreno c/670m2. Ou troea
se por outra casa em

Jaraguá. R$ 55.000,00.
Tratar: 276-3206.

• «/////II- •

ImOVelS
TRÊS RIOS DO NORTE -

vende-se, próx. CTG, c/
100m2 e terreno de 660m2.
R$ 20.000,00. Tratar:
275-6343 c/ Bertoldo.

NEREU RAMOS - vende-se, c/
400m2, c/ casa mista de

50m2, localizado na Vila

Machado. R$ 7.000,00.,
Aceito carro ou parcelo.
Tratar: 370-0974.

TROCA-SE - no 3" andar do
.

Ed. Bérgamo, 166, rua

Reínoldo Rau, por apto no 1"

andar em outro edifício no

centro de Jaraguá do Sul. Ou

por casa no centro. Tratar:
372-2136.

PROCURA-SE - moças p/
dividir aluguel, casa

mobiliada, rua Carlos May,
próx. Trapp. Tratar:
371-1864 ou 9952-1491.

URGENTE - vende-se casa em

Sehroeder, c/ terreno de
100m2. Tratar: 3"14-0365.

BARRA VELHA - vende-se,
perto da lagoa, c/ 4 dorm. e

3 wc. R$ 35.000,00. Tratar:
371-1718.

PRAIA DO GRANO - vende-se,
c/375m2, a 200mts. da

praia .. Aceito carro. Tratar:'
372-2871.VIEIRAS - vende-se, próx. GC,

15x25m, de madeira, 7 peças,
nova. R$ 30.000,00. Tratar:
370-3587.

SCHROEDER - vende-se,
mista, c/85m2, terreno c/
893m2. R$ 16.000,00 à vista.
Tratar: 374-1313.

,

AMIZADE - vende-se, de

alvenaria, c/157m2 e terreno
de 624m2. R$ 47.000,00.
Tratar: 370-1823.

VENDE-SE - apto Resid. /lja
dos Açores. R$ 50.000,00.
Aceito casa em Jaraguá até

R$20.000,00, ou carro ou

pieape. Tratar: 370-7275. c/
Márcia.

CENTENÁRIO - aluga-se, quartos
mobiliados. Tratar: 370-3561.

SCHROEDER - vende-se, próx.
Mercado Téio, c/450m2. R$
7.500,00 à vista. Tratar:
374-1313.CENTRO - vende-se, de alv.,

nova, rua Thomaz Feo de Góes,
c/ dois dorm., wc, sala, coz.,
sala cerâmica, toda murada.

R$ 100.000,00. Tratar: 372-
1610 ou 9973-9104.

'SCHROEDER - vende-se, de

alvenaria, 98m2, c/ 'laje, 3

dorm., próx. Marisol. R$
40.000,00. Parte finaneiável.
Tratar: 374-1313. Creei 9561.

VILA LENZI - vende-se, de
alvenaria, c/100m2, próx.
Weg I. R$ 45.000,00. Tratar:
371-0762.

ANA PAULA - vende-se, de
alvenaria, 3 dorm., coz., wc,
lavanderia e garagem ..

Tratar: 273-0046 c/ Marlete.

SCHROEDER - vende-se, próx.
Marisol, esquina, c/920m2,
c/ 2 casa, sendo uma mista e

outra de madeira.

R$ 32.000,00. Tratar:
374-1313.

VILA NOVA - divide-se casa

próx. Forum. Tratar: 372-0327.ANA PAULA IV - vende-se, c/
3 dorm., sala, eoz., copa, wc.
R$ 35.000,00. Aceito troca.
Tratar: 276-3206.

SCHROEDER - vende-se, de

alvenaria, c/100m2, c/ laje, 3
dorm., 'centro. R$ 35.000,00
à vista. Tratar: 374-1313.'

CENTRO - procuro p/ alugar
uma' casa de alvenaria.
Tratar: 9103-0188.

CENTRO - vende-se, c/622m2,
c/ galpão de 135m2, todo

murado. Tratar: 371-9157.

VILA RAU - vende-se, de alv.,
c/180m2. R$ 41.000,00.
Aceito cerro. Tratar: 273-5082
ou 9103-6554.

TIFA MARTINS - vende-se, c/
18x18,5, perto da Es'cola Jonas
Alves. R $ 7.500',00. Aee ita
moto de até R$2.500,00.
Tratar: 273-0862.

BARRA VELHA - vende-se, de
alvenaria c/130m2• Aceito
carro ou caminhão na troca,

Tratar: 371-7542.

COMPRA:SE - casa próx.
Fameg. Pagto à vista até R$
15,000,00 e assumo finan.
Tem carro p/ .negociar.
Tratar: 275,4087.

SCHROEDER - vende-se, de

alv., no Rio Hem, c/108m2, c/
laje, 3 dorm., terreno c/945m2•
R$ 45.0\)0,00 à vista. Tratar:
374-1313.

COMPRA-SE - terreno

pequeno de frente p/ BR, da
Malwee 'até a serra de
Pomerode. Tratar: 273-5082
ou 9103-6554.

UBATUDA - troca-se, na praia
c/364m2 e um fusca 79, por
um carro de valor de R$
7,500,00. Tratar: 276-2070

c/ Conrado.

BARRA VELHA - vende-se ou

troca-se por outra de menor

valor. R$ 75.000,00. Tratar:
276-3206.

CZERNIEWICZ - vende-se,
mista, c/100m2, 3 dorm., e

demais dependêcias. R$
45.000,00. Tratar: 9975-
2164. Creei 9465 c/ Junior.

SCHROEDER - vende-se, de

alvenaria, c/70m2, 2 dorm.,
terreno c/450m2, no Bairro
Braeinho. R$ 20.000,00.
Tratar: 374-1313.

BALN. CAMBORIU - vende-se,
quitinete, na rua 2000, central
1 uma quadra e meia da praia,'
sala, eoz.,we, garagem. Pagto á

vista., Tratar: 371-7876 ou

372-9068.

GARIBALDI .:.. vende-se, el
450m2• R$ 5.000,00. Tratar:

9992-7155 c/ Jean.
BARRA VELI-iA - vende-se, de

alvenaria, 2 dorm., sala, coz.,
wc, churrasqueira e garagem
p/ 2 carros. Tratar: 437-0546.

VILA RAU - vende-se, c/
300m2. R$ 15.000,00.
Tratar:' 9975-2164. Creei
9465 c/ Junior.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
c/ 577,76m2, rua Rudolfo
Grossklas. R$ 20.000,00.

SCHROEDER .., vende-se, de

madeira, c/54m2, terreno c/
ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se.
Tratar: 370-6624. Creei 8844. CENTRO - precisa-se de

�Wifê
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

PERFLEX COR'T1NA.9 • PERSIANAS" IJECORAÇlOE$,
paiWCi&<vq�par(Ã/ !eW'bcm;'if01t&
(�I'tilh\.« CoICh.s • Edrtdórt$ « Almofadas p,órtta$ t sob me41d:4

Persianas; verticais, h.órl�Ofttals c mlcf9
Acessórios de Madeira cDourados- Tecidos Nacionais li Impor

li·'I'-Ji;i:lm,;tl·�JtZtii'·lt·ntl
R. Reinoldo Rau, 520, Jaraguá do Sul

- Vidroo temperados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

VILA �AU - vende-se, próx.
UNERJ" rua Erwino Menegotti,
c/ 3.476m2. Tratar: 275-1156
ou 9122-5747.

VILA RAU - vende-se, c/
420m2,todo murado, rua

Alberto Klitzke. R$
18.000,00. Tratar: 275-0938
ou 372-3586 c/ Valmor.

VILA RAU - vende-se ou troca

se, de 661m2, próx. UNERJ c/
lanchonete e residência.
Tratar: 371-2353.

ALUGA-SE - salas comerciais
no bairro Amizade. Tratar:
370-6624. Creci 8844.

CENTENÁRIO - aluga-se, de frente
p/ asfalto. Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende-se, Bazar e
Papelaria Marechal. Tratar:
371-0452.

LANCHONETE - vende-se, c/
disk-entrega, moto nova

2002, equipo novos, alarme,

aluguel do terreno apenas R$
175,00. Tratar: 370-6614,
após 16hs.

OFICINA - vende-se, de torno,
completo. Tratar: 371-5640.

PANIFI�ADORA E CONFEITARIA
- vende-se,. ponto c/ ótima
clientela e com maquinário
completo e novo. Tratar: 371-
4300 ou 376-1581.

SCHROEDER - vende-se,
galpão comercia/industrial, c/
600m2, terreno c/980m2. R$
85.000,00. Tratar: 374-1313.

CORUPÁ - vende-se, lateral
rua do Seminãrio, distância
20km de Jaraguá, área plana,
beira-rio, pastagem, mato c/
palmito. Ótima p/ loteamento.
21 margas. R$ 130:000,00.
Tratar: 372-3063.

CORtJPÁ - vende-se, lateral rua

do Seminãrio, distância 20km
de Jaraguá, área plana, beira-rio,
pastagem, mato cl palmito.
Ótimo p/ criação de gado ou

lazer. 25 margas. R$
160.000,00. Tratar: 372-3063.

COMPRA-SE - Tratar: 9902-

4407, a tarde.

SCHROEDER - vende-se, c/
nascente de água,
privacidade, cachoeira, beleza
e área aproveitável c/ 64
margas = 160.000m2•

R$ 49.000,00. Tratar:
374-1313.

VENDE-SE - c/ 38.000m2,
sobrado c/ 3 dorm., sala, coz.,
wc, lavanderia. R$ 65.000,00.
Tratar: 370-9135.

VENDE-SE - chácara c/ 1 casa'
de 100m2, pronta, de

alvenaria, terreno c/ 3

margas, cercada.
R$ 40.000,00. Tratar:
9123-7514 c/ Mateus.

INSTALFONE
Instalações internas de
.

telefones, extensões,
ramais e telefonia

em geral.
Plantão 24 hs

371.2832 ou 9113.3207

(José Cláudio).

VENDE AREA
. INDUSTRIAL

.

com 20.247m2, ótima
localização, Rua 3 de Outubro,

r

Bairro Braço do Sul

Schroeder.
Com toda infraestrutura,
3 barracões, 2 casas,

todo legalizado.
Valor a combinar e

aceitamos propostas.

Tratar: (47') 3'49-4577
ou 9973-2043

SÁBADO, 18 de fevereiro de 2003

Rua Adélia Fischer, 303
'

senac Fone/Fax: 370-0251 ,t

[aro9 uodosu I@sc.senoc.br

SIlRS- iW2&1I�1 ,�, i!I§Rll!I.o!BIl.l�.YlIMYi!tlM.ç�:t&W
Matemática Ananceira com HP 12� 30h 17/02 o 28/02 2' a 6' 19h às 22h R$180,00 ou 1+ 1 R$92,QO

Legislação Tributária 30h 17/02 a 28/02 2' a 6i '19h às 22h R$180,00 ou 1+ 1 R$92,OO
Oratória I 15h 17/02 a 21/02 2' a �i 191í às 22h R$130,00 ou 1+ 1 R$67,00
CulinárIa Trivial �5h 17/02 o 21/02 21 a6' 19h às 22h R$ 83,00

Elaboração de Roteiros Turfstlcos 60h 17/02 o 14/Ó3 2' a S' 19h às 22h R$120,00

Garçon 60h 17/02 a 21/03 2' a 61 15h às 18h
'

R$ 100,00
A Arte de Bem Receber e Servir 15h 17/02 a 21/02 21 a S' 8h às 11h R$ 40,0.0

,

Mercado Internacional - EXPORTAÇÃO 110h 17/02 a'ó2/07 2' e 4' 19h às 22h 1 + 4 R$110,00
Mercado Interneclcnal-. IMPORTAÇÃO 110h 18/02 o 03/07 31 e SI 19h às 22h 1 + 4 R$110,00

Vendas Externas 15h 24/02 a 28/02 21 a 61 '19h és 22h R$130,00 ou 1+ 1 R$70,00

Só Saladas - Carreta Móvel 15h 24/02 a 28/02 2' a 61 19h às 22h R$ 72,00
Cullnârla a Base de Massas - Carreta Móvel

15h 24/02 o 28/02 2· a 61 8h às l1h R$ 83,00
Doces e Salgadas - Carreta Móvel

Recepção em Meios de Hospedagem 60h ,24/02 e 25/03 21 a 6; 19h às 22h R$ 120,00 ou 1+ 1 R$ 65,00

Preparo de Sobremesas e suas Técnicas 15h 10/03 o 14/03 2· a 61 8h às llh R$100,00

Qualidade em Serviços 15h 10/03 a 14/03 2' a 61 19h às 22h R$ 130,00 ou 1+ 1 R$,68,00
Só Saladas - Carreta Móvel 15h 10/03 a 14/03 21 a 6' 8h às l1h R$ 72.00

Culinârla Dletétlca - Palesta 03h 15/03/03 Sábado ' '

8h30 às llh30 R$ 15,00

Camareira em meios de Hospedagem 60h 17/03011/04 2· a 61 8h és llh R$ 120,00

Molhos - Palestra 03h 22/03/03 Sábado 8h30 às 11h30 R$ 30,00
Barman - Carreta Móvel 40h 24/03 a 10/04 2' a 6' 15h às 18h R$ 172,00

Sopas, Caldos e Cremes - Carreta Móvel 15h 24/03 a 28/03 21 a 6' 19h às 22h R$ 83,00

Marketing Turfstico - Palestra. 03h 29/03 Sábado 8h30 és llh30 R$ 15.00
Instrumentador CIrúrgico (Hosp. Jguâ) 240h 31/03 o 10/10 2.,41 e 6' 19h às 22h 1 + 6 R$130,00

Boas Práticas em M,anipulação 20h 31/03 a 04/04 2' a 6' 18h às 22h R$ 83,00
de Alimentos - Carreta Móvel

Preparo de Sobremesas e suas Técnicas 15h 07/04 a 14/04 21 a 6- 20h às 22h R$100,00

Operador de Microcomputador 50h 10/03 a 07/05 21 e 4' 19h às 22h R$360,00 ou 1 + 4 R$73,00
Comida Infantil· Palestra 03h 05/04/03 Sábado 8h30 às llh30 R$ 30,00

Decoração de Ambientes Abr/2003
Desenvolvimento de Lideres Abr/2003

16h 07/07 a 11;07 21 a 6- 19h às 22h15 R$140,00 ou 1+ 1 R$71,00

Informações Turlstlcas 15h à definir à definir à definir R$ 40,00
Digitação 50h a definir. 2-a 61 15h30 às 17h30 R$190,00 ou'l+ 1 R$97,00

Operador de Microcomputador 50h ti definir 21 a6° 09 às 12h R$360,00 ou 1+ 4.R$73,00
Banco de Dados Access 36h à definir Sábados 08h às 12h R$290,00 ou 1+ 2 R$98,00

CiIDSESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRC�O

-

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUA DO SUL
. ,

'

CURSO DE INGLÊS
ADULTO

. 1.1.··· • .
.. .

Nível1 Sábado - 10:00 as 12:00h De : OS / Mar à 19 / lul

Nível1 3' feiras - 20:00 as 21:45h De : 11/ Mar a 22 / lul

Nível1 sa Feiras - 19:45 as 21:30h De : 13/ Mar a 23 / lul

Nível2 3' e 5' f, - 18:45 as 19:45h De : 11/ Mar a 22 /lul Comerciários: R$ 175,00
Nível2 3a Feiras -18:00·as 19:45h De: 11/ Mar a 22/ lul (1 + 4 de R$ 35,00)
Nível3 3' e 5' F, - 17:45 as 18:45h De : l1/.Mar a 22 / lul

Nível3 Sábado - 15:00 as 16:45h De: 08/ Mara 19/ lul Convênios: R$ 210,00
Nível3 2a Feiras - 17:30 as 19:15h De : 10/ Mar a 21 / lul (1 + 4 de R$ 42,00)
Nível4 2a Feiras - 19:1S as 21:00h De: 10/ Mara 21 / lúl

NíveiS Sábado - 13:00 as 15:00h De : 08/ Mar a 19 / lul Usuário' : R$ 235,00
NíveiS 3' e 5° F - S:OO as 9:00h De : 11/ Mar a 22 / lul (1 + 4 de R$ 47,00)
Nível6 2a e qa F - 18:00 as 19:00h De: 10/ Mar a 21 / lul

Nível7 2a Feiras - 19:00 as 20:00h De : 10/ Mar a 21 / lul

NíveiS Sábado - 10:00 as 12:00h De: 08/ Mar a 19/ lul "'Comunidade em Geral

Adolescentes 2a e 4' F - 16:15 as 17:15h De: 10/ Mara 21 / lul

INFANTIL
... , ..... "2 .. .

Nível1 A (Não alfabetizados) 3' e 5' - 9:45 as 10:30h De : 11/ Mar a 21 / lul Dependente Comerciário:
Nível1 B 2' e 4' - 15:30 as 16:15h De: 10/ Mar a 21 / lu!. "$ 125,00 (I + 4 de "$ 25,00)

Nível 2 A (Deve saber ler) 2a e 4a - 14:15 as1S:00h De: 10/ Mara 21 / lu!. Dep. Empresário/Convênios.:
Nível3 B. (9 anos) 3' e 5' - 9:00 as 9:45h De: li/ Mara 21/ lu!. R$ ISO,OO (I + 4 de "$ 30,00)

Nível4 A (10 e 11 anos) 2' e 4' - 13:30,as 14:15h De : 10/ Mar a 21 / lu!. Dependente de Usuário:

Nível 5 A 3a e sa - 16:30 as 17:30 De: 11/ Mar a 21 / lu!.
"$ 175,00 (I + 4 de"$ 35,00)

CURSO DE VIOLÃO
Aulas nara criancas iovens e adultos

AULAS SEGUNDA FEIRA TERCA.fEIRA ." PRECOS

10h às 12h 10h às 12h
Em grupo de até 5 pessoas 13h às 15h 13h às 15h Comerciários: R$ 40,00

15h às 17h 15h às 17h Convênios: R$ 50,00
Grupos por nível de conhecimento 18h às 20h 18h às 20h Usuário: R$ 60,00

20h às 22h 20h às 22h

I INFORMAÇÕES: (47) 371-8930 ou 371-9177 I
,

Rua Pres, Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguado sul@sesc-sc.com.br

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'recruta e seleciona para ac/missão imec/iata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS -17/0212003

• ZELADORA (535/5234) sexo feminino, experiência na função, primeiro grau
• ALMOXARIFE (5216 EL) sexo masculino; primeiro grau, experiência na função
• TÉCNICO CONVERTEDOR A GÁS (5215 EL) sexo masculino, plimeiro grau, possuir
cursos na área, conhecimento de mecânica, não é necessário ter experiência,
possuir habilitação
• VENDEDOR (5187 EL) sexo masculino, informática, irá trabalhar direto com

representantes da empresa'
.

• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (5186 ES) sexo masculino, possuir noções �e
mecânica geral, possuir boas noções sobre tipos de máquinas a serem manuseadas,
conhecer os padrões exigidos nos processos e conhecer pneumática básica
• AUXtLlAR DE PADEtRO (5177 EL) sexo masculino, disponibilidade para trabalhar
a noite
• MOTORISTA (5171 EL) sexo masculino, para trabalhar na região, possuir carteira
doMOPE
• VENDEDOR (5170 EL) sexo feminino, segundo grau completo, experiência em

vendas
• .CAIXA (5169 EL) sexo feminino, experiência na comprovada na função
• DESENHISTA PROJETISTA (5168 EL) experiência na função, ambos os sexos
• CHEFE DE SETOR (5165 EL) ambos os sexos, experiência comprovada, vaga
para SCHROEDER .

• TEL�VENDAS (5164H) se�o feminino, experiência na função, ter informática
• MECANCtO DE MANUTENÇAO (5162 EL) sexo masculino, experiência na função
• ASSISTENTE TÉCNICO INDUSTRIAL (5156 ES) sexo masculino, informática,
superior completo, disponibilidade para mudança de residência
• ASSISTENTE DE RECURSO HUMANOS (5155 ES) ambos os sexos, superior em
andamento, informática

,

• REPRESENTANTE COMERCIAL (5152 EL) ambos os sexos, ter empresa
constituída, várias regiões' do estado
• MECÂNICO DE TECELAGEM (5146) sexo masculino, experiência na função
• FERRAMENTEIRO (5145) sexo masculino, com experiência na função
• AUXILIAR FERRAMENTEIRO (5144) sexo masculino, com conhecimento em

plástico
'

• VENDEDOR (5136 ES) ambos os sexos, segundo grau, informática
• VENDEDOR (5135 ES) ambos os sexos, segundo grau
• AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL (5131 EL) sexo feminino, segundo grau,

�I:
informática, experiência anterior na função

�� f. ANALISTA DE REMUNERAÇÃO (5129 ES) ambos os sexos, experiência na

função, curso superior
• REPRESENTAN'fE DE NEG'ÓCIOS (5128 EL) sexo masculino, possuir carro,
segundo grau completo. se possível cursando faculdade, disponibilidade para
viagens na região
• ASSISTENTE DE SUPORTE (5121 ES) sexo masculino, experiência, segundo
g�

.

• VENDEDOR (5116 EL) ambos os sexos, experiência em vendas
• VENDEDOR .(5076 ES) ambos os sexos, se possível experiência em móveis
tubulares
• �UXILlAR DE SERViÇOS GERAIS (50�9 ES) sexo masculino,
• ASSISTENTE SOCIAL (5048 ES) sexo feminino, cinco anos de experiência
• AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (5040 ES) acima de 25 anos, ambos
os sexos,
• ZELADORA (5019 ES) sexo feminino, primeiro grau completo
• VENDEDOR (5005 EL) ambos os sexos, se possível com experiência em vendas
e no segmento de cerâmica
• ENGENHEIRO DE VENDAS (4981 ES) curso superior em Engenharia deAlimentos,
Química, ou Química de Alimentos, sexo masculiho
• TÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632 ES) Curso Superior. Desenvolvimento de
prodotos de segmento Frigorífico, ambos os sexos
• OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino
• FRESADOR - CALDEIREIRO

,

• SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
• ZELADORA (5235/5234/5230) sexo feminino
• AUXILIAR DE PADEIRO (5232) ambos os sexos, segundo grau
• AUXILIAR DE VENDAS (5218) sexo masculino, segundo grau
• AUXILIAR DE CAIXA (5212/5226/5212) ambos os sexos masculino, acima de
dezeseis anos
• CAIXA DE ESTACIONAMENTO (5211) ambos os sexos, segundo grau,
disponibilidade de horárioS

'

• ATENDENTE DE PADARIA (5193) sexo feminino, acima dezeseis anos, cursando
,

segundo grau
• CAIXA (5190/5221/5219) sexo feminino, segundo grau, informática
• ATENDENTE DE 'AÇOUGUE (5127,) sexo feminino, ginásio
• TELEVENDAS (5077) ambos os sexos, seçundo grau, e informática
• CONFERENTE (4734/4862/519.1/5210) sexo masculino, primeiro grau
• ATENDENTE DE FRIOS (5052) 18 anos, ambos os sexos, atender clientes fazer
reposição de frios (queijo, presunto e outros)
• VENDEDOR(4982/5174) ambos os sexos, segundo grau, vagas para Jaraguá
• REPOSITOR (4794/5054/5138) masculino, segundo grau,
• ATENDENTE DE VERDURAS (4875) sexo masculino, idade a partir dos dezoito
anos, cursando o segundo grau.
• EMPACOTADOR (5192) acima de dezoito anos, sexo masculino e segundo grau
completo ou cursando,

.

• AUXILIAR DE DEPÓSITO (4489/4734/5176/5213) primeiro grau ou cursando,
• MOTORISTA (4850) sexo masculino, motorista habilitado para conduzir
caminhonete e caminhões toco e truck e carreta 21.000Kg (2 eixos), desejável
CNH E ( mínimo C), conhecer bem Jaraguá e os municípios adjacentes, desejável
segundo grau

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua c/o Hospital)
Cx. Postal200 - CEP89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humaila.com.br

qô�
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

NíVEL SUPERIOR

,

Cursando: Administração de Empresa-
12 fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Estágio: Administrativo
Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contábeis
Requisitos: Domínio em Windows, Word e

principalmente Excel .

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos
Carga Horária Diária: 08 h

AJUDANTE - ofereço-me pI
trabalhar, no período da tarde.
Tratar: 370-2465.

CHACREIRO - casal se oferece

c/ cuidar de chácara,
possuem experiência de :2
anos. Aceitam proposta pi
fora da cidade. Tratar: 370-
6516 cl Josi.

ESTAMPADOR - ofereço-me pI
trabalhar em. casa ou qualquer
outro serviço que possa ser

executado em residência.
Tratar: 370-4461.

JARDINEIRO - Ofereço-me pI
trabalhar, cl todas as ferramentas
e máquinas. Tratar: 370-4461.

MOTOBOY - ofereço-me pI
trabalhar, possuo moto cl caixa
e cart. Habilitação AD. Tratar:
371-9129 ou 9905-9066.

MOTORISTA - ofereço-me pi
trabalhar como motorlsta
particular, somente para
senhoras ; experiência de 10

anos, possuo boas referências.
Tratar: 371-7529 cl Rejane.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista/rnensalista ou

babá, possuo experiência e

referências. Tratar: 370-6371

cl Maria.

OFEREÇO-ME - pI lavar roupas
de terceiros, pgto mensal, não

importa quantidade. R$ 60,00
lavado e passada. Tratar:
9902-9722.

OFEREÇO-ME - pi estagiar na

área de arquitetura, cursando 4º
ano da faculdade de arquitetura
e urbanismo. Tratar: 371-1847
ou 9102-8676 cl Ivanildo.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como aux. de enfermagem em

laboratório ou como técnica
em contabilidade. Tratar:
9125-3533 cl Elza.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como babá ou empregada.
Tratar: 371-7178.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de

dobradeira, revisora,
embalagem, corte. Tenho

experiência. Tratar: 373-3787.

OFEREÇO-ME - pI fazer caixas de
som pI carro ou som de rua, sob
encomenda. Tratar: 370-4461.

CARAVAN - vende-se, 88; 4
cíl., 4 marchas, álcool, cornpl.
Tratar: 374-0365.

CELTA - vende-se, 01, azul

met., pára-choque pintado,
limp. e desemb. tras., película,
som. R$ 11.000,00 + 20x R$
270,00. Tratar: 9117:3428.

CELTA - Vende-se, super, 03, 4p,
azul perolizado, cl V.V., I.t., d.t., cl
2.000km rodados.R$ 17.000,00
à-vista ou R$ 12.500,00 + 23x

R$268,83. Tratar: 370:8336 ou

9997-5561 cl Marcelo.

CORSA - vende-se, 95, wind,

--
.............-

empregos!. veleulos
trabalhar em casa noturna com

ganho acima de R$ 500,00
por semana. Temos

alojamento e refeição. Tratar:
(11)4815-6838 ou (11)9642-
9211 cl Ney a partir das 14hs.

ADVOGADG - procura colega
p/ estabelecer sociedade em

escritório de advocacia em

Jaraguá. Tratar: 275-1717 ou

9967-8888.
LAVAÇÃO - precisa-se de

rapazes pi trabalhar. Tratar:
275-1340.

CORTADOR DEBRUM - pI
confecção, aceita-se corte de frizo

pI debrum. Tratar: 9111-8542.
PRECISA-SE - trabalhe a partir
de casa, uma nova tendência de
mercado. Tratar: 9962-5146.

GAROTAS - precisa-se de

garotas maiores de 18 anos

pi trabalhar em casa noturna

no interior de SP. Tratar:

(11)4815-6813 ou 9907-
0034 cl João ou Sandra.

PROCURA-SE - dupla pI tocar
em casamentos. Tratar: 371-
4191 após 18:30.

PROGRAMADOR - dispomos de
3 vagas pj. programador em Delphi
cl experiências comprovada.
Tratar: 371-7842 cl José.

GAROTAS - precisa-se de

garotas maiores de 18 anos pi

1.0, 2p, bordo, trava elét.,
alarme de fábrica,ar quente e

frio, desemb. tras. e diant. R$
4.000,00 entro + 26 x R$ R$
292,00 fixo. Tratar: 376-2206.

CORSA - vende-se, sedan super,
00, 16v, branco, cl trava,
alarme, som e cd. R$ 15.300,00.
Tratar: 370-1953 ou 275-3721.

CORSA - vende-se, GL, 1.4, 95,
preto, carro todo original. Aceito
troca por terreno até R$
14.000,00 ou carro até R$
2.500,00. R$ 8.300,00. Tratar:
376-0858 cl Odair a tarde.

CORSA - vende-se, 01, 4p,
1.6, ar cond., d.h. R$
17.500,00. Ou troca-se.
Tratar: 370-4810.

CORSA - vende-se, Sedan, 00, cl
alamne, desemb., filme, ar quente,
rodas de liga. R$ 15.000,00.
Tratar: 371-4083 ou 370-0330.

CORSA - vende-se, Super, 4p., cl
rodas de liga, película e opcionais.
R$ 10.500,00 ou R$ 6.000,00 +

llx R$477,00. Tratar: 372-1910
ou 9991-9940 cl Schultz.

KADETT - vende-se, 95, bordô,
1.8. R$ 7.950,00. Tratar:
370-7175.

KADETT - vende-se, sport, 961
97, cornpl, R$ 11.500,00. Tratar:
275-4041 ou 9955-0511.

MONZA - vende-se, SLE, 89, cl
t.e; roda 15. R$ 1.300,00 entr. .

+ financ. Ou R$ 4.500,00 à
vista" Tratar: 370-6161, após
21h ou 275-1010., recado.
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F-1000 _ vende-se, 92, compl.,
preta, turbo. Aceito troca. R$
22.500,00. Tratar: 9905-9300
ou 273-1001 cf Odir.

cimento. Tratar: 9113'0193,'
cf Leandro.

,

IMÓVEIS E CAMINHÕES
DE R$15.000,00 à R$ 350.000,00
ubersmse CRÉDITOS para compra, constru

ção e HIPOTECA de IMÓVEIS em geral, e para
compra ..e CAMINHÕES E ÔNIBUS, novos ou
usados em até 180 meses p.ara pgto,
TRATAR: (43) 3345-1712 OU 3028-2888.

COMPRO
CONSÓRCIOSPALIO _ vende-se, 99, prata.

R$' 12.500,00. Tratar: 371-
6864 cf Carlos.

MONZA _ vende-se, 95, GL,
4p. Ou troca-se. R$ 8.700,00.

I
Tratar: 9121-3287.

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS. I

E MOTOS ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

F-1000 _ vende-se, turbo
diesel, 94, vinho, motor MWM
122CV, R$ 34.000,00. Tratar:
9957-3751, cf Adinei.PALIO _ vende-se, 97, compl,

R$ 10.500,00 + finan. Ou a

, vista R$ 13.000,00. Aceito
material de construção.
Tratar: 273-6074 ou 9111- '

0300 cf Marlene.

MONZA _ vende-se, SLE, 90.
R$ 6,500,00. Tratar: 376-
5695 e 9103-2939.

MoNoEO _ vende-se, 96, CLX,
completo. Tratar: 372-2331
ou 9113-2331

� • • • t

MONZA _ vende-se, 93, 4p,
completo. R$ 6.500,00 + 7x

R$283,00. Tratar: 371-2117

cf Charles.

PAMPA _ vende-se, 97, 1.8, .

GI, gasolina, cf capota de fibra
e janela basculante. Tratar:
370-7693 cf Emmanuel.

ar, d.h., vidro, trava, alarme. R$
7 ..600,00. Tratar: 376-2724..

valor. Tratar: 9133-6902.
PALIO _ vende-se, 98, EX, cf
vidro e trava elét., alarme,
desemb. tras. R$ 10.500,00.
Tratar: 371-1914.

VERONA _ vende-se, GLX, 1.8,
gasolina, d.h., 4p .. Aceito
troca. Tratar: 9905-3900.

ESCORT _ vende-se, Ghia, 1.8,
modo Europeu, 93, álcool. R$
8.000,00. Tratar: 275·2704
cf Jean.

OMEGA _ vende-se, 93, GLS,
bordo perolizado, álcool. R$
13:700,00. Tratar: 9952- .

3282 ou 370-5727.

CORCEL II _ vende-se, 80, 5

marchas, cf pequenos reparos
na lata. R$ 1.500,00 negociável.
Tratar: 370-9201 cf Jacobi.

RANGER _ vende-se, 98,
gasolina, vermelha, carroceria

alongada. R$ 18.000,00. Ou
troca-se por carro de menor

VER�AILLES _ vende-se ou

troca-se, 92, preto, GL, vidros,
gasolina. Tratar: 371-1335.

PALIO _ vende-se, ED, 96,
vermelho. R$ 9.500,00.
Tratar: 9121-8610 cf Cleber. ESCORT _ vende-se ou troca

se, <;1110 90, por carro '1.0 de

maior valor. Tratar: 370-1161.

OPALA _ vende-se, 92, 4p.
Aceito troca por de menor

valor. Tratar: 371-7542.

COURIER _ vende-se, 98,
vermelha. Aceito carro de menor

valor. Tratar: 375-1221.

PRÊMIO _ vende-se, CSL, 1.6,
gasolina, 4p, vermelho, cornpl.
cf manual. R$ 5.700,00, .

Aceita-se troca, Tratar: 370-
5504 ou 9963-8002.

E5CORT'- ven.de-se, XR3, 88,
álcool, 1.6. R$ 5.000,00.
Tratar: 9998-5975.

I

OPALA _ vende-se, 92, 5

marchas, 6 cil., GNV, + couro.

R$ 12,500,00. Aceito troca.
Tratar: 273-6242 hor. comI.

E5CORT _ vende-se.t so, 1,6,
gasolina. R$ 4:900,00. Aceito
troca. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 cf Mara. a partir de
R$1 0.000,00 a R$ 740.000,00
para pessoa Física ou Jurídica.

Sem avaliação, liberação imediata.
Tratar: (31) 3335-4409·

ou 8822-4909

TIPO _ vende-se, 95, 2.0,
compl. Troca-se por casa ou

terreno. Tratar: 9976-5298.

FIE5TA _ vende-se, 98, 4p,
som, alarme, aro. Aceito moto.

Tratar: 9963-5287.5-10 _ vende-se, 97, compl.,
GNV. Aceito troca. Tratar:
273-0994.

E5CORT _ vende-se, XR3, 92;.

UNO _ vende-se, 96, CS.

R$ 1.000,00 entro 36x R$
291,41. Tratar: 9973-8955.51LVERAOO _ vende-se, 98,

gas, preta. R$ 18.700,00.
Tratar: 9993-3636.

.

Especializada em
estofamento

automobilístico
em couro e

tecido

UNO _ vende-se, 86, álcçot. Ou
troca-se por carro de maior

. valor. R$ 3,800,00. Tratar:
9991-8457.

UNO _ vende-se, 93, 2p, verde
rllet. Ace)to tallo de IllellOI

valor ou moto. Tratar:
372-0391.

FIAT 147 _ vende-se, 78,
reparos na lata, troco por 100

tijolos maciços e 2 sacos de
L_ � ��

,

.® Consórcio "

Regata
�ttudmente 6metM"

CRÉDITOS PARCELAS

8.699,00 60 VEZES R$ 168.18

10.786,00 60 VEZES R$ 208,52
13.728,00 60VEZES R$ 265,4'0
16.950,00 60VEZES R$ 327,70
19�691,00 60 VEZES R$ 38'0,69
48.390,00 50 VEZES R$1.171,00
�""""",,'.

63.434,00 50 VEZESR$1.532,90
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Você qlter viver
,momentos' de prazer?,

portas, e som. R$ 3,000,00
negociável. Tratar: 9122-2313
c/ Valmor.

FUSCA - vende-se, 78, motor
1300, c/ jogo de aro de 3

pontas, c/ reparos na lata. R$
1.100,00. Tratar: 9903-0156.

FUSCA - vende-se, motor
1300. R$ ;1.200,00. Tratar:
276-0287.

FUSCA - vende-se, 77, branco.
Tratar: 370-8068.FUSCA - vende-se, 78, branco,

motor 1300. R$ 2.600,00.
Tratar: 9124-3178. FUSCA - vende-se, 73, c/ v.e.

c/ acento de vectra e alarme

c/ controle nas pontas e o

painel 85, lata e motor. R$
280,00. Tratar: 9122-2313.

FUSCA - vende-se, 73, motor

1500, cinza, motor novo, v.e.,
acento de Vectra, controle nas

GOL - vende-se, 99, 8v, 4p, 1.0,
gas., vermelho. R$ 12.900,00.
Aceito troca. Tratar: 373-3001
ou 9952-7084 c/ Mara. '

'GOL - vende-se, 96, MI,
branco, 2p. R$ 9.800,00.
Aceito troca. Tratar: 373-3001
ou 9952-7084. C/ Mara.

CORREIO DO POVO

1.300,00. Tratar: 9101-6281
ou 273-6242 hor. comI.

POLO - vende-se, 91, marron,
1.8. R$ 6.000;00. Tratar:
374-0780.

SANTANA - vende-se, Quantum,
89, álcool. R$ 4.800,00. Tratar:
'273-62.42 hor. comI.

GOL - vende-se, 97, MI. R$
10.500,00. Tratar: 376-1772., SANTANA - vende-se, 86, CD:

R$ 3.700,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 hor. comI.GOL - vende-se, GIII, 01, 1.0,
16V, v.é, t.e + opcionais, 4p, R$
17.800,00. Tratar: 273-1001.

GOL - vende-se, 94, 1.0,
equipado. R$ 7.200,00.
Tratar: 376-2724.

GOL - vende-se, 93, 1.0, som,
rodas novas. R$ 6.200,00.
Aceito troca. Tratar: 370-4810.

LOGUS - vende-se, 93,1.8,
prata, 2p, àr cond., v.e., t.e.
R$ 8.500,00. Tratar: 373-
3001 ou 3352-7084 c/ Mara.

LOGUS - vende-se, 94, CLI,
verde, gas, Tratar: 374-5463

PASSAT - vende-se, 87. R$

SAVEIRO - vende-se ou troca-se,
98, compl. Tratar: 9905-3900.

SAVEIRO - vende-se, , 02, 1.8, MI,
c/ 56.000km oríg., c/ vidors e t.e.,
5 pneus novos, verde per. R$
13.000,00, Aceito troca. Tratar: 370-
8336 ou 9997-5561 cl Marcelo.

VOYAGE - vende-se, 89, Cl,
álcool, 1.6. Tratar: 9905-
9300 c/ Odir.

VOYAGE - vehde-se, 86/87, 1.8,
álcool, 5 marchas, motor novo,
c/ aro de liga leve, R$ 3.500,00
à vista ou R$1.000;00 entro +
22x R$159,00. Tratar: 372-
1205 ou 9113-8904 cf Gilmar.

r

'I +1,t,'* �=::���!::���!�!E*:�::!! i

Itmaqulnas Indu$trla

, • Com.folo LIda. - ME

, Trabalhamos com vendas e consertas:

'1- Motores Estacionários - Motoserra
- Lavo Jalo • Roçtdeiro • Assistênda 24 hs

li
- Aspirild1)( - MoloDombas -w.lrmaqulnas.cjb.net
- (ompressor - Enlre outros... irmlUluinlU@Vol.comJII'" i

i Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 • Centro· larusuá do Sul!

275-0316/371-9421
9133-6136 /9952-1838

BUGUE - vende-se, modelo 93,
perfeito estado. R$ 3.800,00.
Tratar: 9997-5557 c/ Kinho.

CUO - vende-se, Hatch, 1.6 rt, 00,
prata, airbag dupla, d.h., ar, CD

original, t.e., 5p, trava pj crianças,
rodas liga leve. R$ 23.500,00.
Tratar: 370-8928 c/ Marcus.

CLlO - vende-se, 01,
vermelho. R$ 17.300,00.
Tratar: 9993-3636.

RURAL ., vende-se, traçada e

reduzida, pronta p/ trilha, ano

75. Aceito troca por pick-up F-75.

Tratar: 276-0544 ou 276-0031.

F-SOO - vende-se, Ford,
caçamba. R$ 9.000,00. Ou

troca-se por automóvel. Tratar:

273-5082 ou 9103-6554.

F-4000 - vende-se, 82, d.h., 5

marchas, em ótimo estado. Preço
a combinar. Tratar: ;372-3797.

vw 8.150 - vende-se, 00,
chassis, 101.000km rodados,
particular. Tratar: 9979-1437.

BIZ - vende-se, 99. R$
1.300,00 + finan. Tratar:
9133-9510.

CB 450 DX - vende-se, 88.
R$ 1.600,00 + multas e

documentação. Tratar:
9979-0605.

CBX 200 - vende-se, estrada,
99. R$ 4.400,00. Tratar:
371-0069.

CG - vende-se ou troca-se por
Fiat 147. Tratar: 370-2462. '

COMPRA-SE - moto CG, ano
96 até 99. Paga-se até R$
2.500,00 à vista. Tratar:
9951-8237.

SCOOTER - vende-se, 97,
100cc, vermelha. R$
1.600,00. Tratar: 376-2724.

VESPA - vende-se ou troca-se,
PX, 200 cil., 86, vermelha,
doc. em dia. R$ 1.300,00.
Tratar: 371-1335.

YBR - vende-se, Yamaha, 01,
c/ partida. Ou troco por carro

de maior valor. Tratar: 376-
1772 c/ Nei.

YBR 125 - vende-se, 01,
prata, c/ 5.700km rodados.
R$ 1.500,00 entro + 23x R$
196,00. Aceito troca. Tratar:

9122-9679 Ihor. cornl.

Quer
.

anunciar

ligue!
371-1919

Qf
M
COMPRA. VENDA· TROCA. FINANCIA. CONSÓRCIO

ACEITAMOS
SEU

CONSÓRCIO
NA TROCA

Tenha uma boa idéia...

Adquira já sua motocicleta ou veículo
com quatro contemplações mensais.
Passe agora na elA MOTOS!!!

I

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG
Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 • sem fechar para o almoço

Consórcio

Regata
����It-

ENTRADA E SALDO EN' 36x FIXAS,
'NOVAS E USADAS

TABELA DE USADOS

PRETA03/03
82/82
98/98
97/97
01/01
OI/OI
01101
02/02
01/01
03/03
00/00
OO!()ó
02/02
90/90
88/88
01/01
99/99
01101
01/01
98/98

SUNDOW
Co 125
co 125 TfTAN
CO 125 TiTAN
CG 125 TITANKS
CG 125 TITAN KS
CO 125 TlTÁNKS
CG 125 TITANES
'{BR E
YBRK
CBX200
CBX.2ÓO
,CBX250
CBR450
CB450DX
CB500
VT 600 SHADOW

AZUL
VERMELHA
CINZA
VERDE
PRATA
VERMELHA
PRATA
AZUL
PRATA,
PRETA
VERMELHA
AZUL
MARROM
CINZA
PRETA

PRETA
NX4FALCON PRATA
XT225
SUZUKI SRAD 750

PRETA
AZUL
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98
94
00
00

,

99
99
99
96
99
97
97
97
97
96
96
96
95
95
95
91
83
85
93
93

Cinza G
Cinza G
Bordo G
Vermelho G
Cinza G
Branco G
Branco O
Azul G
Branco O
Branco GNV
Azul G
Branco G
Branco D
Branco G
Vermelho G
Branco G
Branco G
Branco G
Branco G
Cinza G
Cinza D
Bege me\. D
Branco O
Branco D

R$ 10.900,00
R$ 7.300,00
R$ 15.500,00
R$ 19.900,00
R$ 11.300,00
R$ 11.500.00
R$ 45.900.00
R$ 15.900,00
R$ 39.900,00
R$ 11.700,00
R$ 16.800,00
R$ 32.000,00
R$ 32.000,00
R$ 7.aOO,00
R$ 10.300,00
R$ 9.700.00
R$ 7.800,00
R$ 7.500,00
R$ 12.500.00
R$ 8.500.00
R$ 16.500,00
R$ 22.800,00
R$ 64.900,00
R$ 41.900,00

Ka
Escort Hobby
Gol GIII
Palio Weekend
Palio 1.0
Gol Special
Blazer DLX
Gol! GL compl.
VW 8·140
Kombi . Gás Nat.
S·10 compl.
VW 7·100
VW 7·100
Uno Eletronic
Palio 1.0

. Corsa wind 1.0
Gol GL 1.0

Komby 1.6
Gol!GL
Santana GLS
F·l000

. F-4000 cl DH
35·300 'cl Equip.
35·300 si Equip.

Mitsubisch Eclipse
Gol

Logus compl.
Pampa
Uno EP

Kadett cf opc.
Pampa
Parati .alc.
Voyage 1.6, compl.
Escort 1.6

Fusca

95

94

97

96

95

90

90

89

93

80

Preto

Bordô

Prata
(,

Prata

Grafite

Branco

Branca

Azul

Marrom
Bordô

Pálio Weekewnd adven!

Uno EP. 4p (-ar)
Gol1000

Tempra 16V compl.
OmegaGLSfGNV
EscoÍiHobby
Corsa

Escort GLl1.8 compl. + roda
EscortGL

Uno Mille cf opc,
F-1000

Monza'
Fusca

00

96

96

96

96

95

95

94
94

93

87

86

84

Vermo R$18.000,00
Verde me!. R$ 8.900,00
Bordo R$ 9.600,00
Azul me!. R$10.800,00
Branco R$17.500,00
Azul R$ 7.300,00.
Azul me!. R$ 8.900,00
Vermelho R$ 9.500,00
Bordo R$ 8.500,00
Preto R$ 6.300,00
cinza me!. R$18.500,00
Vermelho R$ 3.500,00
Branco R$ 2.800,00

Fiesla 4p, 99, Azul mel - R$ 10.700,00
Caravan Comodoro 89Azul - R$ 3.800,00 ou 24x R$ 270,00 51 entrada

Av. Prêfêitô�Wáldê'llÍâr'Ghjbâ, 3747'"�""Jârâguá" dõ'Súl"""

Cinza'

Cinza

Azul,

GM
Verde

Branco

Branco

Preto

Vectra GLS, cornpl.
CorsaWind 4p
Kadet! GL 2.0

Corsa Sedan GL 1.6 + ar

Kadett SL/E c/ trio
CorsaWind MPFI

98

01

98

96
90
97

G

G
G

G.
G

G

Preto

Branca

VW

94
83
86

G

G
G

Parati CL 1.8
Fusca
Passat Spectal

Vermelha

Branco

Branco

FIAT

Branco

Azul

Branco

FORD

G

G

G

MilleSmart

MilleSmart

Palio Young, motor Fire

01

01

02

Escort Hobby 1.6
Escort Hobby 1.6
Escort Hobby 1.0
Escort Hobby 1.0

Vermelho 94

93

95
94

G
G

G

A

Seja parcelre
da BV Financeira
e faça, ótimos'
negócios

. neste espaço!

Gol Power 02 cinza 4p, DH, DT, LT,AQ

Gol Sport 02 vermelho 4p, DH, DT, LT

Saveiro 1.8 98 verde V.E, T.E

Palio ED 1.0 97 verde 2p, AQ, LT, DT

Palio Ed 97 azul 4p

Gol MI 98 azul 4p, LT, DT, AQ

Uno SX, 1.0 97 charnpagne 4p, VE, TE, LT, DT, AQ

Courier 1.3 99' branca DH

Uno EP 1.0 96 azul 2p, VE, TE, LT, DT, AQ

Monza Club 2.0 94 azul 4p, DH, VE, TE, DT, AQ

Gol CL 1.6 94 branco

Pampa L 1.8 96 branca c/ capota de fibra

Uno Mille Ele. 94 verde 4p, LT, DT, AQ
--�-- __ - --- -- ----+- - �

02 branca R$12.000,00

98 bordo met. R$10.500,00
97 vermo R$1L800,OO

96 verde met. R$ 9.500,00

95 prata R$ 6.300,00 + fino

94 azul meto R$ 14.500,00

93 preto R$ 9.500,00

Quantun cornpl., ale. 90 bege R$ 6.500,00

Moto CBX Strada 96 vermelha' R$ 3.500,00

Ranger c/48.000 km, aro, lona
Escort GL 2.0, cornpl,
Logus CU 1.6 desemb. Ar qte
Pampa L, 1.8,
Escort Guaruja 1.8, 4p, T.E.,
Del Rey, alcool
Alfa Romeo 3.0 cornpl . GNV, 4p

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

Uno ELX 4p compl.
Palio EDX - VE+TELimp., Des. 4p
Uno 1.0 IE· 2p, limp. Desemb. Ar qte

VW

Gal MI 1,0, 4p
Gol Mll.0. Limp., Desemb, ar qte
Saveiro CL· 1.6
Fusca 1300

Corsa Sedan 4p
5--10 Deluxe Completa- ar
Kadett SL, desemb., Pers.

Uno LO.Fire

Palio ED, 2p, 1.0

Gol M11.6

logus CU,i.8, g.
Uno Mille Eletr.

Omega GlS, gas .

Santana 1.8 c/ ar

EscortGl

Monza ClE, 2.0., s.

91 azul

87 bege

'94
97
.96
t

99
98
95
81

azul met
azul

preto

Prata
Branco
azul meto
verde

GM
00
97
9.1

verde meto

cinza
verde mert

FORD
97
96
95
95
92
87
95

branca

prata
bege meto

prata
preto
marrom met.

azul met.

R$ 6.200,00

R$ 4.800,00

AUTOMOVEIS I
Carros Nadonaia e ImportJJdoa I�

Astra GlS 2.0, 16v, sedan, 4p \ 99 R$ 26:000,00 .

370-2227 / 9975-1804
.� Av. Preto Waldemar Grubba, 3841 • Jaraguá do Sul

Saveiro CU, 1.8

Fiesta LO c/ rodas

Gol LOPlus

Jeep 1.6, 16V, 4x4, equipado

Santana CU, 1.8, 4p, cornpl.

Mitsubich N-13 cornpl, e pers.

FiorinoLX

OmegaGl.S, compl., C/teto

EsccirtXr3, vermelho equipado
Saveiro Cl, 1.6

Escort Xr3, prata, conversível

97

97

96

95

95

95

95

93

93

90

90

R$10.000,00

R$ 9,800.,00

R$10.000,00

R$ 21.000.,0.0
. R$ 12.500.,00

R$ 33.000.,00

R$10.000,OO

R$13.500,00

R$10.500,�
,

R$ 6.300,O�
R$ 7.300,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GolMI

Corsa Super, 4p
Vectra GLS

Corsa Sedan 1.4

Towner

Goll000

Verona

Uno ELX

Tempra compl.
Uno CS 1.3

Parati 1.6

Parati 1.6

Chevette

98 branco

97 azul

97 branco

96 verde

96 azul

95 cinza

95 branco

94 cinza

93 azul

90 azul

89 branca

85 vermelha

85 bege

r
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Gol Cinza 01 R$16.900,00

Seja
• Go/GIII Branco 00 R$16. 500, 00

• parceiro Gol 16V4p Vermelho 00 R$16.500,00

Cla�seA 160 Vermelha 99 R$ 28.500,00

da BV Financeira
Corsa Sedan Super Verde 99 R$14.800,00
SaveiroCL 1.6 Branco 99 R$14.500,00
EscortGL Prata 98 R$15.500,00 Santana ct. 1,8
EscortSW Vermelho 98 R$16.000,00

etaçaétímes
CorsaWind Verde 98 R$II.200,00
Santana Quant. completo. Preto 96 R$13.500,00
EscortHobbi Prata 96 R$8.500,00

, • UnoELX,2p Verde 95 R$8.500,00

negoclos Uno ELX+ ar Verde 95 R$9.500:00
As/ra GLS Cinza 95 R$II.800,00

espaço!
Goll.6 Branco 95 R$10.500,00

neste Versal/es GI2.0, compl. Branco 93 R$9.500,00 vermo
EscorlGL +ar Azul 93 R$8.900,00 marron\
UnoElelr. Branco 93 R$6.700,00

Opala 4. 1, 4p Cinza 90 R$6.500,00
MonzaSLE Azul 89 R$5.500,00

t
ChevetteSL Marrom 89 R$4.500,00
EscortGL Bege 88 R$5.000,OiJ
Corsa4p Branco 01 R$14.800,00

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G
.

RllaWalter Màrquardt, 1 ª5Ô :.. Barrado Rio Molha - Jaraguá do Sul -. sé:
,_ ,-:.: '_,", ,- ,"

Y AUTOMÓVEIS
COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

F-250 XLT compl. + couro Prata 2001 Die.
Gol Gll116VPluscompl.,4p Cinza 2001 Gas.
Corsa 1.0, 4p, compl. Prata 2001 Gas.

01 R$ 9.900,00 Go1GIII,16V4p Cinza 2000 Gas.
CorsaSedan,1.0,4p Branco 2000 Gas.

99 R$13.500,OO Vectra GLS 2.2 Branco 1999 Gas.

99 R$14.000,00 Go11.6 MI CLl4pcfD.H Branco 1999 Gas.

Saveiro 99 R$14.000,00 Courier, 1.4, 16V, CLX Branco 1998 Gas.
Uno SX, 1.0, 4p Vernielho 1998 Gas.

Fiesta 1.0 4p 98 R$11.500,00 Gol MI1.0, 2p Azul 1997 Gas.

EscortHobby 95 R$ 7.000,00 Sportage completa 4x4 Azul 1997 Die.
. Fiorino Treking 1.5c/trio Verde 1997 Gas.

Fiorino Fech .. 1000 94 R$ 7.000,00 Ipanema GL 2.0 4p (-ar) Cinza 1996 Gas.

Escort Europeu 94 R$ 8.000,00 CorsaWind, 2p, 1.0 cf ar Cinza 1996 Gas.

Saveiro 1.8 ale. 94 R$ 7.500,00
Gol CU, 1.6, 2p, c/ ar Prata' 1996 Gas.
Gol CU, 1.8, 2p Branco 1996 Gas.

Gol 93 R$ 7.200,00 Golf, GLX, cornpl-t-Ar) Azul 1995 Gas.

92 R$ 6.500,00 Omega CO, compl. Cinza 1995 Gas.
Vectra GLS, compl. Branco 1995 Gas.

91 R$ 6.500,00 Calibra2.0,16V,compl. Cinza 1995 Gas.

91 R$ 28.000,00 Tempra 8V, 4p compl. Verde 1997 Gas.

86 R$ 3.500,00 Tempra 16V, 4p compl. Azul 1994 Gas.
DR 650 RSE Suzuki Preta 1994 Gas.

80 R$ 2.000,00 Kombi 1.6 envidr. Branca 1995 Gas.

72 R$ 2.200,0,0 Saveiro Cabine Dupla Branca 1991 Die.

.�----

VIVotoranrim I finanças

_" Arduíno 371 4225UVeículos .•

Av. Prefeito Valdemar Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - se

Ranger .XL C. Du.
Brava SX'4p,co
Uno Mille Eire 4p
Uno Mille EP 4p
Corsa Wind 4p A.C.

Saveiro 1.6

Uno Mille, 4p, v.e, t.e
Escort 1.6,' 2, ale.
Corsa Wind, 2p, 1.0

'd
Palio EDX, 4p, v.e, t.e + aI.

Corsa\Nind 2p
Uno Mille 4p
Gol CIi 1.8,2p .

Gol{2p, GTI2;o.6o'·
Uno,Mjlle 4p; t.e·;'
'UnoMille'2p' ':
Opala Comodoro, 4P,
Brasília

Fusca 1300L

Corsa Sedan Super 4p, toe ,

0/°0 Branca'

0/01 .i"8inza
01/02 Vermelho
01/Ql

'

Cinza

99/99 Branca I
U

99/99 Branca ....

98/98 Azul
-

=
94/94 Dourado cn
97/98 Branco I:
97/97 Azul d
6/96 Co)

5/95
5/9 zul

�l ..........

3/94'
.

3/93
90/90 Preto,
79/79 Bege
,.78/78 Bege '"

'"

99/99 Verde

Megane RT 1.6V Prata 2001 R$ 22.500,00
Gol1000 16v 4p Branco 2000 R$ 16.500,00
Corsa 4p Prata 1999 R$ 12.800,00
Corsa Wind Branca 1998 R$ 10,500,00
Escort GLX 16v Branco 199'8 R$ 15.800,00
Escort GL 16V Prata 1997 R$ 14.500,00
Palio EDX Verde 1997 R$ 11.600,00
Gol1000 MI Branco 1997 R$ 10.800,00
Kadett GL Branca 1997 R$ 9.600,00
Parati CL Azul 1996 R$ 9.600,00
Uno EP 4p Verde 1996 R$ 9.200,00
Uno Eletronic Cinza 1995 R$ 7.500,00
Gol1000 I Azul 1995 R$ 9.600,00
Versalies GL 2.01 4p Azul 1994 R$ 9.300,00
Escort Hobby Vermo 1994 R$ 7.300;00
Uno 16v R Branco 1993 R$ 6.800,00
Escort L Prata 1992 R$ 6.300,00
GolGL Bege 1988 R$ 5.500,00
Parati GLS Verde 1984 R$ 3.500,00

·······'Fô'n'ê/Fâ]E"370'�2769· "
....

v� PrefeitoWaldemar'Gtubba, 3771 - Centenário
.

..

I .-:'-.0"
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ALTO FALANTE - vende-se, 1

par de 69, marca Hinor, 320w.
R$ 100,00. Tratar: 370-8579

el Marcelo.

ARO - vende-se, 16-, Momo,
rnod: Extreme. Tratar; 371-
2924 ou 371-7010 el Paula.

CAIXA SELADA - vende-se, el
2 sub bravox. R$ 400,00.
Tratar: 275-4041 ou 9955-
0541.

CARRETINHA - vende-se, pI
carro. R$ 480,00. Aceita-se
som ou tv' no nego Tratar:
9991-6637.

CONSÓRCIO - vende-se, el 15
parcelas pagas de R$204,OO:
Tratar: 276,-0545.

MÓDULO - vende-se, Pyramid,
800w. R$ 180,00. Tratar:
371-7260.

MÓDULO - vende-se, Boss,
1600w. R$ 380,00. 'Tratar:
275-4041 ou 9955-0541.

OFICINA MECÂNICA - vende

se, el todos equipamentos,
elevador, pronta pI trabalhar.
Ótimo ponto de localização, el
clientela. Aceito carro. Tratar:
371-4284 el Rubens.

RODAS.,. vende-se, jogo de

pneus el aro de ferro

16-, 6 furos pI
caminhonete, Miehelin
215x75. R$ 1.000,00.
Tratar: 372-3982.

RODAS - vende-se, 15-, marca
Seorro el pneu. R$ 900,00.
Tratar: 275-4041 ou

9955-0541.

RODAS - vende-se, pI F-250.
Tratar: 9131-5814.

SANTO ANTONIO - vende-se,
pI F-250, cromado. Tratar:
9131-5814.

SOM - vende-se, pI carro, CD
da Pionner, 1, módulo, 1 sub, 1
par de 69 e 1 par de alto
falante pequeno pI
porta. R$ 1.100,00. Tratar:"
9123-5991 ou 371-7764 el
Fabiana.

SUB - vende-se, 2 sub

sulênio, 12pol. R$ 200,00.
Tratar: 371-7260.

SUB - vende-se, enduranee,
2k, bobina dupla de 15 pol., 1
mês de uso, el caixa. R$
480,00. Tratar: 371-9363, el
Eduardo.

TUITER - vende-se, 2,
profissional. R$ 60,00 cada.
Tratar: 275-4041 ou

9955-0541.

SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE

EDITAL DE CONVOCACÃO

A SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA AMiZADE,
localizada na rua Roberto Ziemann, 3.174, bairro

Amizade, Jaraguá do Sul- SC., convoca seus associados
com direito a voto, para participarem da Assembléia Geral

Ordinária, que será realizada na sede da Sociedade no dia
23 de fevereiro de 2003 as 9h e 30 mino em primeira
convocação e as 10h em segunda convocação, para

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Apreciar. discutir, votar e aprovar o relatório de

prestação de contas da Diretoria referente ao ano de

2002, acompanhado do respectivo parecer do
Conselho Fiscal;

2) Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para gestão:
fevereiro 2003/05

3) Outros assuntos de interesse associativo.

Jaraguá do Sul, 7 de fevereiro de 2003.

Mauro Augusto Minelli
Presidente

diversos
ACADEMIA": vende-se,
particular, modelo 401. R$
800,00. Tratar: 9909-7898.

APARELHO SOM - vende-se', 3
em 1, Gradiente. Tratar:
370-1273.

AZULEJO - vende-se, pastilha,
cor azul petróleo, marca Porto
Belo. R$ 18,00 o m2• Tratar:
9992-7155 el Jean.

BALCÃO - vende-se, 3 portas,
3 gavetas, el pia de
marmorite. R$ 40,00. Tratar:
370-2505, el Dina.

BARRACA - vende-se, pI 5

pessoas, fogareiro, liquinho,
mesa pI camping. R$ 400,00.
Tratar: 370-827;1 ou

9953-0413.

BATEDEIRA - vende-se,
semi nova, britânia. Tratar:
370-1273.

BICICLETA - vende-se, usada.
R$ 70,00. Tratar: 370-9340

, el Rosana.

BOTA - vende-se, par, 38/40,
jeans, nova. R$ 29,00: Tratar:
373-3787.

CACHORRO - vende-se,
basset. R$ 50,00. Tratar:
373-3787.

CACHORRO - vende-se,
mierotoy. Tratar: 373-3787.

CACHORRO - compra-se,
pequines puro. Tratar:
373-3787.

CACHORRA - doa-se, preta, el
.

6 meses. Tratar: 3.73-3787.

CACHORRO - vende-se, Pastor

Alemão, el 3 meses. R$
100,00. Tratar: 373-3787.

CADEIRA DE BEBE - vende-se,
de criança de 1 ano, pI carro.
Galzeano. R$ 40,00. Tratar:
�72-0339.

CAMA - vende-se, tubular,
branca. R$ 120,00. Tratar:
371-7761 el Marlene.

CAPACETE - vende-se, modelo
. Kraft, cor prata. R$ 40,00.
Tratar: 9132-5404.'

CARRINHO DE BEBE -vende

se, moisés. R$ 60,00. Tratar:
372-0339.

CELULAR - vende-se, pronto T.

R$ 350,00. Tratar: 9975-6081.

CELULAR - vende-se, da
Global, de cartão, marca
COMA. R$ 100,00. Tratar:
275-6343 cf Silvia.

CELULAR - vende-se, Global,
LG joyfree, 4 meses de uso.

R$ 150,00. Tratar: 370-122;:>.

CELULAR -Vende-se, Nokia,
seminovo, el nota. R$
200,00. Tratar: 9123-3533.

CELULAR - vende-se, Global
de cartão. R$ 100,00. Tratar:
273-5082 ou 9103-6554.

CELULAR - compra-se, baby
ou mini. Tratar: 275-1101.

CELULAR - compra-se, star
taco Tratar: 276-0311 cl
Adriana.

CERCADINHO � vende-se, de
madeira pI bebê, l,20xl,20 .

R$ 50,00. Tratar: 371-2786
cl Karine.

Um. Curso de Liderança!
Gestão de Equipes de Trabalho

Objetivo: O conceito de trabalho em equipe é muito mais

complexo do que um grupo de pessoas trabalhando juntas. O

'objetivo deste curso é refletirmos sobre esse novo tipo de

comportamento e vivenciar as necessidades de mudanças para
que possamos ter equipes .realizadas e eficazes.

Público Alvo: Líderes, Supervisores, coordenadores, e membros
de diferentes equipes, de trabalho.

Conteúdo. Programático
D Líder como facilitador
D Atitudes facilitadores em equipe;
D Poder da motivação e da automotivação;
D Trabalho como oportunidade de aprendizagem;
D Comunicação;
D Cultivando o espírito empreendedor;
D Comprometimento Com os resultados da organização.
Carga horária - 15 horas
Com emissão de Certificado

Investimento:

Antecipado (reservado por e-mail)
ASSOCIADOS R$ 85,00
NÃO ASSOCIADOS R$ 115.00
INFORMACÕES E INSCRICÕES: 275-7000 com Sílvia
.www apevl.com.hr � o • -_-_-------'

SÁBADO, 18 de fevereiro de 2003

CH�PA - vende-se, de lanche

grande, a gás. Tratar: 273-0402. BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha s/ consulta SRC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.
.

Também financiamos veículos. I
,

Rua João Planischeék, 293, s/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

COBERTAS - vende-se, de
bebê. Tratar: 276-3206.

COMPUTADOR - vende-se,
Pentiun 166, cl rnoultor de 17,
internet, caixa ham, cornpl, R$
600,00. Tratar: 370-3320.

CONSÓRCIO - vende-se, de
imóveis, contemplado. R$
2.500,00. Tratar: 372-3164. IMPRESSORA - vende-se,

citzen, matricial. R$ 190,00.
Tratar: 9902-0348.ESCRIVANINHA - vende-se,

60x100. R$ 30,00. Tratar:
9965-5235. JOGO DE JANTAR - vende-se,

mesa de l,50xO,80 cl 6
cadeiras, ótimo estado,
modelo rústico. R$ 350,00.
Tratar; 372-3982.

ESTER IA ELÉTRICA - vende-se,
Atletie way. R$ 350,00. Tratar:
372-2396.

ESTOQUE
vende-se, de
brinquedos e

artigos pI
presente.
Tratar:
371-7636.

REALIZA
SEUS SONHOS
CRÉDITOS
R$ 11.245,00
R$ 21.130,73
R$ 28.174,00'
R$ 49.305,00
R$ 91.566,00
R$ 103.922,00

PARCELAS
R$ 98;80
R$ 185,65
R$ 247,54
R$ 433,19

j R$ 804,00
R$ 913,00

FAZEMOS
artesanato em

MDF, preço de
fábrica. Tratar:
370-4509.

Adquira seu crédito para comprar,
construir ou capitalizar sua empresa.
Autorização Banco Central. Temos

créditos também para carros e motos.

SPONCHIADO CONSÓRCIOS
Possuímos outros valores
Tratar: (47) 3041-0087

FREEZER
vende-se,
Prosdócimo cl
3051ts,
branco.
horizontal.
Tratar:
376-2506

•...

f,REEZER-
vende-se, Cônsul, 220lts,
branco, horizontal. Tratar:
376-2506.

LIQUIDIFICADOR - vende-se,
seminovo, amo. Tratar: 370-1273.

MÁQUINA-vende-se, de
botão nissln. seminova e

revisada. R$ 2.000,00.
Tratar: 370-7175.

GELADEIRA - vende-se,
Consul, 3401ts. R$130,OO.
Tratar:. 276-0478.

GUITARRA-vende-se, Gianini;
cf distorcedor e um cabo de 7
mts. R$ 150;00. Tratar:
9991-2800 el Edson.

MÁQUINA - vende-se, de
cobertura cilíndrica nissin de
6.500 pontos, seminova e

revisada. R$ 2.650,00.
Tratar: 370-7175.

IMPLEMENTOAGRíCOLA-vende
se, rotativa pI trator(nova),
2,30m. R$ 4.200,00. Tratar:
276-0031 ou 276-0544.

MÁQUINA-vende-se, pI
marcenaria, completa. Tratar:
375-1221.

ASSOCIAÇÃO DEMORADORES DO BAIRRO RIO MOLHA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE

DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

A Associação de Moradores do Bairro Rio Molha,
convoca os sócios e todos os, moradores do Bairro

Rio Molha, para eleição dos membros da Diretoria e

do Conselho Fiscal, que será realizada no dia 23 de

março dE1 2003, às 9h30min, tendo por local as

dependências da Capela Nossa Senhora do Rosário,
no referido Bairro.

As chapas deverão ser apresentadas até o dia 16

de março de 2003, 07 (sete) dias antes das

eleições, ao Presidente da Associação.

Jaraguá do Sul, 17. de fevereiro de 2003.

Antonio de Liz
Presidente

.

Marli Mª M. dos Santos
Secretária

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·1@la{Pa{ace
........ condominium . ..

• Um apartamento por andar;
.• Alio padrão; .

• Rua Guilherme Weege . Centro;
• Construção pelo Sistema de Condomínio

Fechado a Preço de Custo; .

.

.• Sem juros de Bancos/Financ. bancário;
• Projeto AelÍvel e Inteligente;

.

,

_____.;......�

• Arquileblra Arrojada;
• Taxa de condomínio reduzida;
• 30 vaga de garagem opcional; -

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Ruo Quintino Bocoiúvot 64· Tel: 372-0657 /9973-5304
Joraguá do Sul - (RECI 8469-1 - futuroemp@uol.com.br J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ENTREGA: '

OUTUBROj2004

o rédio
eChul'rasqljeí ra na sacada
_, Tubulação d.,e ág]lq nie

l3pçãQ.2 vagas âe!(� c .in

-,Opção garagem c/t W.;:p:h7!ativo
• Completo sistema de segurança

.• Sala iêJogos
• Sala de ginástica
• Sauna cfambiente de dêscanso
• Salão de festas cj�hu ras . e bar

,

• Home Theaier
• Piscina adulto e infantil
,. Playground
• Ambientes decorados e mobiliados

Localização do Prédio:
-Rua Leopoldo Mahnke,

perto do Clube Beira Rio.

Plantão
'de Vendas,

(47) 275-3070
R. Marechal Deodoro da Fonseca! 972

Royal Barg Cenier
[araguâ do Sul-Se

Financiamento direto com

a construtora até 70 meses. "Inovando Conceitos de Vida"
(47) 322-8999 (Blumenau)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IYIASSOTERAPEUTA
, 1

I
HESS EXPRESS seleciona vendedor
ambos os sexos para atuarem na região de

Jaraguá do Sul, necessário possuir
automóvel, interessados comparecerem.

� 1J) munidos de curriculum vitae cito a Av Pref

Waldemar Grubba 5240 ( em frente ao portal
) em horário comercial somente nesta quarta
feira dia 19/02/2003 ou ligarem 376-3768/

376-1650 falar c/ Pedro

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL,

Rolf Hafemann

Massagens em Geral
ir 370-1732

. i

. Após às 18:00115 e feriados pelo telefone: � i

1372-2619 / 9909-20561
t Fl:ua.JoaqlJirn_FrartcisOl?.�!!.flflula, .. 1Sl!B ..�.c;hiC'()de.Pflulfl .. � .. �flrflg;llfl.. do.Sul .�.SC; 1

VENDEMOS E ALUGAMOS
·:roDA A LINHA DE
ViOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAl. ,

• pt.AYSTAnON 2
• XBOX
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOV CaLOR
• GAME BOV AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VIDEOCASSETE - vende-se,
Panasonic, semlnovo, R$
250,00. Tratar: 370-6539.

PORTA - vende-se, 2,00x2,30,
de vidro. Tratar: 371-5640.

376-2206. em hor. comI.

TíTULO ACARAí - vende-se. R$
200,00. Tratar: 371-1495.

VESTIDO DE PRENDA - vende

se, usado, bordado, cor bordo,
manequim 40/42. R$ 90,00.
Tratar: 9117-3580.

PRANCHA P/ CABElO
vende-se, cl 2 meses de uso.

R$ 35,00. Tratar: 370-6650.

HESS EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA
ATENDENDO TODA A SANTA CATARINA,
TODO O RIO GRANDE DO SUL, A GRANDE

CURITIBA E UNIÃO DA VITÓRIA

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cubo, cl 5
jogos originais, 1
memory card e 2 controles

originais. Tratar:
376-2206. ,

TíTULO ACARAí - vende-se. R$
120,00. Tratar: 275-0185.

SOFÁ - vende-se, de 3 lugares,
chique, cl 6 meses de uso. R$
200,00. Tratar: 276-0086.

VIDEOCASSETE-vende-se. R$
150,00. Tratar: 371-1244.TíTULO ACARAí - vende-se. R$

100,00. Tratar: 371-9452 oú
9124-0959 cl Ademir ou
Ivonete.

���.�--------------�

MÁQUINA DE COSTURA

vende-se, caseira singer. R$
70;00. Tratar: 372-0339. VENDE-SE'MOTEl-

.

l

. EM JOINVILLE;
,";- -, :::riF:f.':·: .:��: ':f'<:

se, de caseado Juki,
seminova e revisada.
R$ 4.250,00. Tratar:
370-7175.

SOM - vende-se, da
Panasonic, 2QOOw, controle +

5 cd's, seminovo. R$
1.200,00 negociável. Tratar:
9113-1290 cl Jair.

TíTULO BAEPÉNDI-vende-se.
Mensalidade em dia. R$
260,00. Tratar: 370-1273.MÁQUINA DE COSTURA

vende-se, reta indl., seminova',
singer. R$ 800,00. Tratar:
275-0707.

MÁQUINA DE ESCREVER

vende-se, portátil. R$ 50,00.
Tratar: 9965-5235.

TíTULO BAEPENDI- vende-se.

R$ 280,00. Tratar: 371-4724
hor. comi ..

TECLADO - vende-se, Cássio,
CPK 560. Tratar: 9121-4179.

MÁQUINA COSTURA - vende- MÁQUINA FOTOGRÁFICA - TElEVISÁO - vende-se, 20',
vende-se, Zenit 122 em bom Panasonic. R$ 350,00. Tratar:
estado. R$ 200,00
acompanha bolsa e manual de

instrução em português.
Tratar: 9965-5235.

Valor R$ 40.000,00, aluguel
R$1.800,00. Aceita-se

carro, caminhão ou imóvel.

TíTULO CANDEIAS - vende-se.
Tratar: 37f3-1595.

ACOMPANHANTE
Quer

.anunclar

ligue!
371-1919

TRilHA - vende-se,
equipamento, colete, calça,
bota, óculos, etc. Tratar:
373-0335.

Ricardo, 44 anos,

para Mulheres e

Ca�ais, Jaraguá doSul
e Região. Sigilo

absoluto, de 2ª a 5ª.

OURO - compro, qualquer
peça,' mesmo estragado ou

defeito. Tratar: 9979-0605. VENDE-SE - estante,
manequim, luminoso e vitrine

pI loja. Faço ótimo preço.
Tratar: 370-0251 cl Tatiana

Tratar: 9993-1313.PIA- vende-se, inox de 2 bocas.

R$ 90,00. Tratar: 372-0339.Tratar: (47) 9975-6736.

.
\

Cargas nacionais e internacionais
Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 - sI. 1- Centro - Jaraguádo Sul

371-0363

brasil@brasilaerocargo.com.br
\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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www. onornequrpn entos.cc
Fone: 275-1492 / Fax 7'1-8
• 'MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL • IMPRESSORAS, SCANNERS • PAPELARIA

• FAX, RELÓGIOS DE PONTO • VENTILADORES • BEBEDOUROS • CALCULADORAS
• ETIQUETADORAS, CHECK PRONTO '. MÁQUINAS DE ESCREVER

"

• IMPRESSORAS CUPOM FiSCAL. SUPRIMENTOS PIINFORMATICA E ACESSÓRIOS EM GE

R: Venâncio da Silva Porto, 353· Jaraguá do Sul • se J e-mail: florianiequipamentos@netuno.com.b

E
•

UltO
•

aIs••• '
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!AUDE & INFO�MAÇAO

Brasileiro poderia ganhar sete anos de vida, diz OMS
Falos: Divulgação

.@�

Alimentação saudável é fundamental para uma vida melhor

•

SÃO PAULO (Reuters) - O brasileiro está vivendo mais do que há um ano,
.

mais poderia aumentar em sete anos sua expectativa de vida saudável se

reduzisse fatores de risco prejudicais, como o álcool e a obesidade, informou
a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Em seu relatório "Prevenindo Riscos, Promovendo uma vida saudável", a

agência de saúde aponta que o maior fator de. risco nos principais países
latino-americanos incluindo o Brasil, é o álcool. Em termos de números 11,6
por cento dos anos de vida saudável perdidos são em decorrência da bebida.

Segundo os dados, a expectativa de vida da população brasileira aumentou

levemente de 68,4 anos, em 2000, para 68,7, em 2001. No entanto, os anos

de vida saudável totalizam 56,7. a entidade estima que entre 15 e 20 por
cento dos anos do brasileiro são vividos em condições precárias de saúde.
A obesidade é responsável por 4,3 por cento dos anos de vida saudável

perdidos, segu-ida da pressão sangüínea elevada (4 por cento) e do tabagismo
(3,7 por cento).

.

O relatório, que tem mais de 200 páginas aponta ainda uma série de

divergências "chocantes". Enquanto há 170 milhões de crianças em nações
pobres muito abaixo do peso o que causa 3 milhões de mortes anuais -

existe mais de um bilhão de adultos acima do peso globalmente e pelo menos

300 milhões deles são considerados obesos.
"Estes são tempos perigosos para o bem-estar do mundo. Em muitas regiões
alguns dos piores inimigos da saúde estão juntando forças com os aliados da

pobreza" diz a diretora-geral da OMS, Gro Harlem Brundtland, no
documento -. "Muitas pessoas estão vivendo perigosamente, sabendo disso ou

não".

Reuters/Ag. JS Fonte: Receituário Farmácia de Manipulação

aqui!

CORREIO DO POVO 7

��ÇIJ!lJ"Á�_'O'
farmácia de Hanipulação:

Sua
saúde é
nossa'

fórmula
-de Sucesso

I!. I!einoldo I!au, 263

Tel./fax: 275-0764:
www.receituario.com.br

-. Ortodontia
Ortopedia Fadai

08lC. e preçol especlall para
ISSEM e Odonto Jaragld

Dr. Neto; José A. Santos

rn, l71·C.f195
POUCt.lNICA RIO BRANCO
��e D��oo de il,e af!lfl(i;, 201· 'ii J. (�mr(l

�!!T6RIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLlNICAS.LTOA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

371-0882.
Rua Dr. Waldomiro Mazurechen, 67 • Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IFÓRUM: ENTIDADES CRIARAM PROPOSTAS DE TRABALHO QUE FORAM DIVIDIDAS EM TR�S ETAPAS

Carta Jaraguá em RecuperAção!
apresentada oficialmente",

e

JARAGuA DO SUL - A

comissão organizadora do
Fórum Permanente deCom
bate às Drogas apresen
tou, ontem, a Carta Ja
raguá em Recuper.Açãol,
contendo as iniciativas

elaboradas para promover
o çombate às drogas em

Jaraguá do Sul e região.
A Carta representa a re

dação final do primeiro
Fórum, que aconteceu em
novembro de.2002. As en
tidades participantes, em
conjunto com os mem

bros da comissão, criaram

propostas de trabalho que
ficaram divididas em três

etapas para a coibição do
uso de entorpecentes: pre
venção, repressão e recu

peração.
Uma das entidades

atuantes no Fórum é. o
Conselho Municipal de
Entorpecentes que, segun-

Cesar Junkes

Promotor Alexandre e o tenente-coronel Menezes

do Júlio Max Maske, pre- duas de repressão. Segun-
sidente do Comen, se for- do Marco Antônio More-
taleceu depois da criação no de Lima, membro da

do Fórum. Comissão Organizadora
Foram elaboradas 22 do Fórum e presidente do

medidas de prevenção, seis Rotary Club'de Jaraguá do
de recuperação e apenas . Sul, a providência mais

('"
,

União das polícias no
combateàs drogas

"As polícias Civil e

Militar realizarão trabalho

conjunto no combate às

drogas em Jaraguá do Sul

e região." A informação
é do tenente-coronel Fer
nando Rodrigues de Me

nezes, comandante do
14° Batalhão da Polícia
Militar e membro da co

missão organizadora do

Fórum Permanente de
Combate às Drogas. De

'

acordo com Menezes, o
relacionamento entre as

polícias melhorou com as

equipes trabalhando em

conjunto.
A falta de efetivo na

área de investigação di
ficulta algumas ações da
polícia, mas, segundo o

comandante, já foi fei
to um mapeamento de
todos os pontos de vendi
de drogas no Município.
"A polícia conhece todos
os pontos de vendas e

tem imagens gravadas
---- -�

-. ,-

desses locais", afirma
Menezes.

''A intenção da polí
cia é trabalhar com cau

tela para chegar aos tra

ficantes e não apenas aos

usuários e portadores de

pequenas quantidades de

drogas", explica Me

nezes.

A instalação de um

disque-denúncia para
casos específicos de uso

de entorpecentes está

entr� as medidas 'elabo
radas na Carta RecuperA
ção!. O comandante res

saltou também a im

portância de toda a éo
munidade na operação
d'e combate às drogas, no
sentido de incentivar a

denúncia anônima.
A representante da

Polícia Civil na comissão

organizadora do Fórum
é Fedra Konell, delegada
.da Comarca de Jaraguá
do Sul. (PB)

eficiente é a prevenção e,

por isso, foram criadas mais

medidas neste sentido. "O

objetivo não é alcançar a

extinção do problema,
mas chegar o mais próxi
mo disso", afirma Lima,
que conhece as dificulda

des que existem no com

bate ao uso de drogas.
De acordo com o pro

motor da Infância eJuven
tude, Alexandre Schmitt

dos Santos, a intenção do

Fórum é de legitimar ações
e autoridades para tomar as

medidas necessárias no

combate às drogas.
O promotor também

, elogiou a atuação das

polícias Civil e Militar,
que estão trabalhando jun
tas na operação de coibi

ção do uso de entorp�
centes, e solicitou o apoio
de toda a sociedade. (PA
TRíCIA BERTOLLO)

I �FEITURAMUNICIPALDEJARAGUÁDO

FUNDO ROTATI�'1i1Af3RlCIONAL - FROHAB

TOMADA DE PRECOS N!! 003/2003
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Compra de materiais de construção para
edificação de 88 unidades habitacionais pré-moldadas.
com área de 38.66m2 cada uma. no Loteamento

Jaraguá 84 II. na cidade de Jaraguá do Sul. SC.
conforme especificações previstas neste edital.
TIPO: Menor preço por item.
REGIMENTO: Lei federal 8.666/93 e demais
alterações posteriores. ,

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
deverão ser entregues e protocolados até às 11
horas. do dia 06 de março de 2003. na Divisão de
Protocolo. sita na Rua Walter Marquardt. n21.111.
ABERTURA dos ENVELOPES:A abertura dos envelopes
n2 01 (documentação para habilitação) e n!! 02

(proposta comercia!). dar-se-ão às 13 horas. do dia
06 de março de 2003. na sala de reuniões daDivisão
de Habitacão.
INFORMACÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos
poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua
Walter Marquardt. n!!1.111. ou pelo fone O XX 47
372-8094.

Jaraguá do SuI(SCl. 14 de fevereiro de 2003.

______
IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal

ALFA ALANO PAMPLONA
Coordenadora do FROHAB

Alunos da rede estadual

voltaram às aulas ontem
JARAGuA DO SUL - na região a resolução foi' a o{�1

Aproximadamente 26 mil de dar início ao ano letivo

alunos da rede estadual de de 2003 jUlHO com a

ensino retornaram às aulas

nos cinco municípios Oara
guá do Sul, Schrocder,
Corupá, Massaranduba e

Guaramirim) que integram
a 19a CRE (Coordenado
ria Estadual de Educação).
Ao todo, segundo a

assessora da coordena

doria, professora Edite

Pereira Tiett, são 32 escolas

que iniciaram o ano letivo

um P,ouco mais cedo que
as unidades escolares

localizadas nos municípios
litorâneos ou que costu

mam r,egistrar tempera
turas altas, que optaram

por começar as aulas no

final de fevereiro e início

de março.

Ainda de acordo com

Edite, cada coordenadoria

regional teve liberdade de

definir amelhor data. Aqui

maioria das coordena

dorias, o que corresponde
a cerca de 360 mil alunos

de 529 escolas, pertencen
tes as 12 coordenadorias

regionais de educação.
Cinco regiões, incluindo
Blumenau, Rio do Sul,
Lages, Xanxerê e Ibirama,
represen tando 174.540

alunos e 278 escolas, op-"
taram por começar as

aulas no dia 24 de fevereiro.

Jána Capital e litoral do
Estado, as aulas iniciam no

dia 6 de março. Cumprem
essa data 476 escolas dos

municípios de Florianó

polis, Criciúma, Itajaí,
Araranguá, Laguna, Itupo
ranga, Tubarão e São José,
num total de 307.175

alunos. Em São Bento do
(�Sul as aulas começaram na

.

semana passada. (MHM)

PREFEITURAMUNICIPALDEJARAGUÁDO
SUL
FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N!! 2j2003-FMS
SECRETARIA DE' SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

•

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.

TIPO: Menor Preço, por item.
REGIMENTO: Lei Federal nº 8.666/93 e

suas alterações posteriores ..
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS

ENVELOPES: Até as 11:00 horas do dia 10

de março de 2003, no Setor de Protocolo

da Prefeitura, sita à Rua Walter Marquardt •
nº 1.111 - bairro: Barra. do Rio Molha.

ABERTURA DOS ENVELOPES: às 13:30

horas do-mesmo dia, na sala de reuniões ..

INFORMAÇÕES: O Edital completo e

esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço: Rua Walter Marquardt. n!! 1111. ou pelo
fone Oxx47.-372"8085 ou via Internet no endereço:
www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC). 14 de fevereiro de 2003

IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Italiano

l.Conhecendo a Itália
Região de Lazio
Superficie: 17.203 km2

População:4.959.000 habitantes
Densidade: 288 hab/km2
Capital: Roma

A região de Lazio é altamente cultivável. Plantam-se uvas, olivas, frutas
e verduras para abastecer a capital Roma.

A maior indústria da região sempre foi a cinematográfica, mas nos

últimos anos surgiram indústrias quimicas, eletrônicas e alimentares.
A importância da região está na capital italiana Roma, que é banhada

pelo rio Tevere..
O rio Tevere é importante para a região, pela facilidade para chegar ao

mar. Contribui desde o' Império Romano para o desenvolvimento do comércio.
Roma, capital italiana desde 1870, é importante pelos seus monumentos

conservados desde a época do Império Romano e da Idade Média.
Vive basicamente de turismo, que atrai milhões de pessoas de todo o

mundo. São muitos os monumentos que encantam os turistas: o Coliseo, o Foro
Romano, o Pantheon, as Termas de Caracalla, as obras de Bernini,
Micheangelo e Rafaelo.

Vaticano o menor Estado do mundo
Com superficie de 0,44 kmz, abriga grandes riquezas artísticas: a

Basílíca de San Pietro, .05 palácios vaticanos, museus, a Capela Sistina, com

as pinturas de Micheangelo.
O Estado do Vaticano é o centro da Igreja Católica com milhões de fiéis

espalhados pelo mundo.

Estão abertas as

inscrições para nova turma,
para' o Nível I (iniciação)

Terça-feira
- das 19hOO às 21hOO

Quarta-feira
- das 19hOO às 21hOO
Sábados

- das 08h30 às 10h30

FLORIANI

.
ADVOGADOS

2.Aulas de Italiano

I nfo rm ações adi ci anais
pelo telefone 370.8636, a

partir das 14hOO. 3,711-8222
Grazie!!

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Valdir José Bressan
Presidente do Circulo

RESUMO DA ATA DA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA DO SINDICATO
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas,
Plásticas, Borrachas, Papelão e Isopor de Jaraguá do Sul, Corupá,
Guaramirim, Massaranduba e Schroeder, vêm a público divulgar as

'

deliberações da Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 15/02/
.

2003, em segunda e última convocação às 17h30min, tendo por local a
sede do Sindicato sito a rua José Emmendõerfer, 240 - Bairro Nova
Brasília.
COM AS'SEGUINTES DELIBERAÇÕES:
D Desconto da Taxa Assistencial de 5% (cinco por cento) no mês
de Julho de 2003, para todos 'ostrabathadores, sócios ou não, das

categorias acima mencionadas, devendo as Empresas oescontar de
todos os funcionárlos e repassar ao Sindicato Laboral atê dia 07 (sete)
de Agosto de 2003 .:
O Os trabalhadores não sócios do Sindicato Laboral que não
estiverem de acordo com as deliberações da Assembléia deverão
comparecer, pessoalmente na sede do Sindicato, no prazo máximo de 10

(dez) dias a contar da data da Assembléia, para declarar em carta escrita
a punho, solicitando que nãoseja efetuado o referido desconto.

Jaraguá do Sul - SC, 17 de Fevereiro de 2003.

Sergio Luis Ferrari
Pela Diretoria

rocure resolver
mas sozinho. Perdas

nesperados poderão
Ia. Haverá chance

r quem ama.

Câncer - Se pintar um clima
de cornpetiçõo no setor

; " ão se preocupe,
losa. No

p

HISTÓRIA\)

POR EGON JAGNOW

Em Jaraguá do Sul e região, o integralismo era bastante
expressivo. Havia núcleos integralistas tanto na cidade

quanto no interior do Município. Na foto temos �m grupo
de integralistas em frente à sede em Jaraguá. Temos uma

numeração para identificação, mas a identificação não
temos. Se algum dos leitores reconhecer alguém da foto,
basta citar o número e repassar a informação para nós.

Ficaremos muito gratos, pois será um registro a mais para
a H lstória de nossa cidade e nossa gente.

DEMAN

A HUMILDADE DE FREI
FABIANO (221)

gosto, atirou com a xícara ao rosto do pobre
leigo.

A face ferida e queimada, frei Fabiano caiu
lhe aos pés.

.

Perdoe-me, meu padre! pede
humildemente.

.

E de mãos postas:
- Eu vou preparar-lhe outro caldo!
'O velho frade, tocado daquela humildade,

saltou do leito e, chorando, caiu de joelhos,
pedindo-o seu perdão.

Religioso do convento de Santo Antônio do
Rio de Janeiro, frei Fabiano de Cristo, que viveu
no século 18, era' de uma humildade
comovedora. O povo tinha-o como santo.

Certa noite, muito tarde, um frade velho e

irascível que se achava enfermo, pediu-lhe um

caldo. Não querendo incomodar os serventes,
frei Fabiano foi em pessoa prepará-lo, e, de
regresso, o frade, não achando o caldo do seu

J.M. de Macedo - "Ano Biográfico", vol. III, página 146

��'ÍIli9Alli' Terá oscilações de
.';'���correr da tarde.

�a'���19� gastos
t�sfJé'Ifi1l!:iI Invista na

paquera e poderá sé amarrar

em alguém especial.
Peixes - Assuntos ligados à

ão financeira vão

ivergência com.

trabalho tende a

ste, mas à tarde, há
de de dar um golpe

de so (�ixão cheia de
entusiasmo e alto-astral.
Virgem - Co�trole a

a ler reações
diante dos fatos.
seguirá derrubar
stóculos. Forte

o.

Capricórnio - Não seja tão

em relação aos seus

tos, pois isso poderá
m quem estima.

Imo de aventura

errada.
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

'.:4 Histór:ia de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se .

seu tempo foi bem empregado.
,

Barão do ltapocu

HISTÓRI
HÁ 15 ANOS
Em ,1988, O Centro Educacional Evangélico completava 80 anos,
e informava-se que até o ano de 1903 não existia, no atual centro
do quadro urbano, uma só Igreja ou Comunidade Eclesiástica.

Entretanto, havia _comunidades evangélicas nas localidades do

interior, principalmente nos vales do Rio Cerro, Rio da Luz eJaraguá.
Em 21/12/1903, foi fundada a comunidade de Ribeirão Francisco
de Paulo. Em 1,906, o pastor Ferdinand Schlünzen líderava um

movimento com o objetivo de construir uma escola em Jaraguá. Os
poucos moradores do agora centro urbano deliberavam, e iniciavam;
duas importantes construções: a escola e a casa pastoraL Em 1907,
o pastor Ferdinand Schlünzen assume a recém-criada comunidade
de Jaraguá e, em 28 de julho daquele ano, a escola era inaugurada,
levando o nome de Escola Particular Jaraguá. A senhora Hildegard
Kaesemodel dedicava-se 25 anos ao estabelecimento, e, por ocasião
da assinalação auspiciosa chegou a entrevistar as' três primeiras
alunas do ano de 1907, respectivamente as senhoras Carolina Vasel

Buechler, I<.aethe Puschkeit e Álida Grubba Rudge, esta última
encontrava-se em São Paulo, por problemas de saúde, O ensino
era ministrado- em alemão, e, por tal razão, por vários anos, a escola
denominou-se Deutsche Schule. Os alunos aprendiam a escrever

em letra gótica, mas depois, a pretexto de uma vesga nacionalização
no Sul do Brasil, tudo mudou. Eram contr,atados professores para
.Iecionar em português, entre eles Anésia Walter Crespo, muito
elogiada na época.

HÁ 3 ANOS'
No ano 2000, o Departamento de Pós-graduação do Cesjs (Centro
de Ensino de Jaraguá do Sul) divulgava a relação dos cursos previstos
para o primeiro semestre deste ano. Já estavam confirmados os

mestrados em Ciência Jurídica (convênio Univali/Ferj _: março),
Engenharia de Produção, (UFSC/Ferj - abril) e Engenharia de
Precisão (convênio Weg/UFSC/Feí:j - fevereiro). Também estavam
sendo preparados os cursos 'de especialização de Informática na

Educação (julho). O Currículo Escolar da Educação Infantil nas
séries iniciais de Ensino Fundamental por projetos de trabalho

(março), Contabilidade Gerencial e Controladoria (março), Gestão
Empresarial: Excelência através da Competência (abril),
Comportamento (Organizacional e Logística de Recursos Humanos

(março), Engenharia Econômica (março), Marketing, Propaganda e

Vendas (março), Educação Matemática (abril) e Planejamento,
Execução e Avaliação de Políticas e Serviços Sociais: áreas pública
e privada (março). Eram encerradas as inscrições para o vestibular
do curso de Direito do Centro de Ensino Superior de Jaraguá do
Sul (Cesjs/Ferj), e os candidatos deviam ficar atentos para a data,
local de provas e horários de exames.

O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul saudava o Novo Milênio com

uma mensagem na imprensa, através de seu presidente, Devanir
Danna, e conclamava o grupo para os muitos planos, convocando
a todos para lutar juntos, participando ativamente dos eventos, para
que um grande passo possa ser dado.

Esperança 000

Caro leitor! Quem de nós já não expressou esta

palavra em algum momento da sua vida? Temos
certeza de que realmente há esperança em meio à

situação em que vivemos?

O lema da nossa Igreja de Confissão Luterana no

Brasil (IECLB),' neste ano, aponta para um sentido

positivo "O nosso mundo tem salvação" ... É
consolador ouvirmos isso!
Vamos retroceder um pouco para os últimos dias do
ano que passou. Quais foram as nossas expectativas
e perspectivas relacionadas lá no nosso íntimo? Sem

dúvida, necessitamos apagar frustrações anteriores e tentar um novo começo,
mas isto só é possível mediante um sincero arrependimento de nossas falhas
e valorização dos nossos acertos e capaCidades. E, por que será tão difícil para
muitas pessoas reconhecer com humildade que também são passíveis de

cometerem erros e injustiças? Todos erram, porém, felizes os que se colocam
diante de Deus e buscam uma nova vida na esperança do seu acompanhamento.
A esperança é algo inerente ao ser humano, porque Deus é o Criador e nos

criou com esperança. Ele quer que esta nos acompanhe constantemente. É
uma luz no fundo do túnel que nos traz ânimo para a vida. Esta força somente

Deus pode nos dar através do Espírito Santo, revelado em Jesus Cristo. Mas,
. isto implica em ação. Esta esperança precisa ser vivida e buscada

incessantemente, a cada momento de nossa vida. Em Icor 13.13, Deus diz:

"Agora permanecem, a fé, a esperança e o amor, porém, o maior destes é o

amor". Este amor vai necessariamente em direção ao outro. Isto pode ser

expresso de inúmeras formas: ajuda financeira, orientação ou uma palavra
amiga. Algum dia, Deus há de nos perguntar: "A tua atitude foi coerente com a

tua palavra?"
Que o amor que Deus tem por nós e revelou através de seu Filho Jesus Cristo,
nos traga semprede novo esperança, a qual está intimamente ligada.a nossa

gratidão.

a

a vra

Prof! Cato IsoIde Herberts

ESTADODESANTA CATARINA

EDITAL Nº 1/2003, de 18 de fevereiro de 2003.

NOTIFICAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS' DE IMÓVEIS
,

'

Conforme disposição do artigo 26, parágrafo 3º, Inciso I, alínea "b", da lei

Complementar 001/93 e Decreto Municipal 3.225/95, a Secretaria de Gestão,
pelo presente Edital:

NOTIRCA os proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis inscritos
no Cadastro Imobiliário, sobre o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano

IPTU e Taxas de Serviços Públicos, relativo ao exércício de 2003.

Os dados sobre o lançamento na inscrição imobiliária estarão

disponibilizados na Divisão de Cadastro Técnico, na Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, a partir do dia 01 de fevereiro até 20 de março do corrente

exercício.

Os contribuintes que não receberem pelo correio o carnê de lançamento do

Imposto Predial e Territorial Urbano -IPTU e Taxas de Serviços Urbanos referente

ao exercício de 2003 deverão retirá-Ios junto a Divisão de Tributação da Prefeitura

até a última data acima mencionada.

Após esta data, todas as notificações de lançamento serão consideradas

entregues para o efeito da lei, ficando sujeitos aos acréscimos legais previstos.
Será observada a data de 20 de março como prazo limite para os recursos

administrativos referentes à contestação dos lançamentos, solicitação de

isenção e demais benefícios previstos em lei, após o que, Serão considerados

intempestivos.
Os contribuintes poderão efetuar o pagamento de tributos à vista, nas datas

de 20 de março com desconto de 15% (quinze porcento) ou em 22 de abril �
com desconto de 10% (dez porcento) ou parcelado conforme definido no carnê

de lançamento.
Os descontos acima citados não incidem sobre as Taxas de Serviços

Urbanos.
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F-I
Venho defendendo com fervor que até a mim espanta a

cruzada de Max Mosley pela redução de custos na FórmulaI .

Que paraminha santa ingenuidade é mais do que isso, trata-se,
4')sim, de uma batalha quixotesca para salvar a categoria do brejo
que se avizinha.

Suas propostas são simpáticas, algumas divertidas, outras
claramente em defesa das pobres e oprimidas equipes pequenas,
e na sua última carta aos dez times sobreviventes o velhoMax dá
um tabefe nas montadoras e diz que elas não são confiáveis, que
mais dia, menos dia irão embora deixando para trás um

campeonato falido e equipes maltrapilhas.
Há quem acredite que não, queMosley é uma besta quadrada

e que está conduzindo a F-1 a um processo de "indyanização",
transformando o supra-sumo da tecnologia em um campeonato
medíocre que.vai acabar virando uma Indy, ou Cart, ou o que
queiram.

Discordo, claro, porque a F-1 dos anos 70 e 80 era o maior
barato e viviamuito mais de equipes e pilotos do que de fábricas,
mas isso deixa para lá. O fato é que. o mar não está para peixe,
falta grana no mundo, é preciso fazer algo, etc.

E Max é esperto. A última dele, por exemplo: uma espécie de
adendo à medida já aprovada de isolar os carros em Parque
Fechado entre a classificação e a corrida. Max acrescentou que não
pode mexer em nada mesmo, nem colocar gasolina.

Como assim?, devem ter se espantado chefes de equipe que
perdem cabelos a cadamanifestação do presidente da FiA. Assim
mesmo: larga com o que tiver no tanque. É uma idéia genial, que
vai embaralhar os cérebros privilegiados dos estrategistas: treinar
leve para largar na frente e reabastecer na segunda volta ou pesado
para largar atrás e usar uma tática convencional de. pit stops?
Eis o grande dilema. Ponto para o Max.

Mas há um "mas", sempre há um "mas". Conversando
com um amigo que apita razoavelmente alto no GP do Brasil,
ele me perguntava: comoMax pretende fazer corridas sem warm

up? Seu argumento: colocar esses carros delicados e sofisticados
numa corrida sem verificar antes se tudo está funcionando é
uma temeridade. "De um dia para o outro, pode haver uma

perda de pressão hidráulica num sistema qualquer, nos freios,
por exemplo.

E muito arriscado", disse.
' \

Verdade. Mas tudo bem. Max pode permitir um warrn up
de 15 minutos, vá lá. Mas sem reabastecer, por favor. Vou me

divertirmuito vendo grids malucos este ano. Afinal, é para isso
que serve a F-1: divertir a gente, que está do lado de fora.

LOTERIAS

Megasena
Concurso; 438

03 - 05 - 11 - 14 - 38 - 48

Quina
concurso: 1.109

08 - 11 - 29 - 35 - 55

Lotomania Loteria Federo!-

concurso: 291 concurso 0371 O

03 - 08 - 12 - 24 -

'-

1 ° - Prêmio: 62.046
25 - 30 - 36 - 37 -

T- Prêmio: 60.220
42 - 44 - 47 - 49- 3° - Prêmio: 14,631
50 - 52 - 54 - 59 -

4° - Prêmio: 26.291
70 - 82 - 85 - 91 5° - Prêmio: 48:832

CORREIODO

,rovo
'\

Há, a3 anos
servindo a

comunidade
� da Região

do Vale do

Itapocu

IMORTE: ACIDENTE FOI REGISTRADO PELA PRF AO MEIO-DIA DE ONTEM, NAS MARGENS DA BR-280
I

Homem morre dilacerado em

acidente de trânsito na BR-280
]ARAGUA DO SUL -

Um acidente violento

complicou o tráfego dos
veículos na BR-280 e viti
mou uma pessoa. O fato
foi registrado pela PRF

(polícia Rodoviária Federal)
ao meio-dia de ontem,

próximo ao Rodeio Crio

ulo, no Bairro Nereu Ra
mos. A colisão frontal en
tre um caminhão - carre

gado de papelão -, con

duzido por Valéria Can

zeswk, 32 anos, e um Palio;
conduzido por Heins Zer

bin, 37 anos, ocasionou a

morte do motorista do veí

culo, que foi totalmente
destruído pelo caminhão.

.

Para prestar atendi
mento ao caso, o Corpo
de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do.Sul deslocou
aproximadamente 15 so

corristas, três ambulâncias,

. ;.
Fotos: Cesar Junkes/CP

Bombeiros levaramcerca de duas horas nesta ocorrência

um carro de resgate veicu
lar e um caminhão de com
bate à incêndio, pois os

bombeiros haviam recebi
do informações sobre va

zamento de combustível
do caminhão. "Com o im

pacto, os dois veículos en

volvidos foram arrastados

para uma ribanceira e o car-

ro ficou totalmente acaba
do. A primeira coisa que ti
vemos de fazer foi escorar
o caminhão, que estava em,
cima do veículo, para que
pudéssemos resgatar a

vítima com segurança", diz
um dos bombeiros. Ele
diz que Canzeswk apresen
tava suspeita de trauma no

tornozelo e no fêmur, além
de estar em estado de

choque. "Ele estava quase
desmaiando e com ânsia,
sintomas que são reflexos
do estado emocional aba

lado", menciona. A vítima
foi encaminhada para o

Pronto-socorro do Hos

pital São José, de Jaraguá
do Sul.

O condutor do Palio
morreu no local do aci

dente, com fraturas múlti

plas. ''A batida foi tão vio
lenta que o motorista do
carro ficou dilacerado. Ti
vemos de ajuntar partes do
corpo dele pela rodovia e

depositar em sacolas plás
ticas. Por isso demoramos
cerca de duas horas para
atender esta ocorrência, e

também tivemos de lavar
a rodovia", explica.
(FABIANE RIBAS)

Superaquecimento causa incêndio num galpão demadeira
]ARAGuA DO SUL

Depois de atender o caso

do acidente na BR-280, o
Corpo de Bombeiros Vo
luntários do Município te

ve de se deslocar rapida
mente para o Bairro Rau,
onde foi acionado para so

lucionar problema de in
cêridio. O incidente foi re

gistrado na RuaJosé Piske,
próximo a uma loja de em

balagens, por volta das
14h30.

O fogo destruiu to

talmente um galpão de

aproximadamente 90 me

tros quadrados, de madei

ra, utilizado para armazenar
e confeccionar produtos

Socorristas utilizaram uma média de 13 mil litros d'água

embutidos. Ao todo, três
caminhões e sete socorris
tas foram até o local e utili-

zaram 13 mil litros de água
para conter as chamas.

- Quando chegamos

no lugar, 'tivemos de agir
rapidamente porque o fo

go estava se alastrando e

corria perigo de atingir
uma residência próxima
do galpão -, diz um dos
socorristas que participou
desta ocorrência. Os bom
beiros levaram em média
um hora para finalizar o

trabalho, contando com o

tempo que usaram para
apagar as chamas e fazer o
rescaldo.

Segundo informações
da guarnição central, o in
cêndio aconteceu porque
estavam defumando carne

no local, o que ocasionou
um superaquecimento. (FR)

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LlCITACÃO
Processo Adm. Nº.:16/2003
Edital: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS DE
ENGENHAR� N°.: 16/2003
Tipo: Menor Preço/Preço Global
Valor para Compra do Edital: R$ 100,00 (Cem Reais)
Objeto: PAVIMENTAÇÃOAS ASFÁLTICA. DRENAGEM PLUVIAL.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES, RUAS
GARRONE TAVARES DE MIRA E EXP. OlÍMPIO JOSÉ BORGES
TRECHÕ 01 E 02.

�

Entrega dos Envelopes: 14:00 horas do dia Cinco de Março de 2003.
Abertura dos Envelopes: 14:15 horas do dia Cinco de Março de 2003.
O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, de Segunda à
Sexta, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo
fone 373-0247.

Guaramlrlm, 14 de feverelro·de 2003.

I FABIO DIAS ANDRADE

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO 2003
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domingo. Delrner (2) e

Djair marcaram para o ti
me da casa. O Atlético Ai

chinger está em quarto,
com 10.

No grupo B, de onde
sai o outro semifinalista, o .

Marcílio Dias pulou para
a segunda posição, com 11

pontos, ao vencer o Lages
por 5 a 2. Com um ponto
a menos, vem o Chapeco
ense, que passou pelo Alto
Vale. por 2 a 0, e voltou a

sonhar com a classificação
no returno. O Verdão so

ma dez pontos e é o ter
ceiro colocado no grupo.

(

TER A-FEIRA 18 de fevereiro de 2003

I TÊNIS: PRÓXIMA ETAPA SERÁ 'REALIZADA NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL, NA CIDADE DE JOINVILLE

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe de tênis de campo
do Clube Atlético Baepen
di participou, nos dias 15

� 16 de_fevereiro, do pri
meiro Regional de Tênis

da Federação Catarinense.

As competições foram re

alizadas no Clube Itami

rim, em Itajaí, e contaram
com a participação de no

ve municípios: Jaraguá do

Sul, Blumenau, Gaspar,
Brusque, Itajaí, Itapema,
Camboriú, Joinville e São

Bento do Sul.

Os atletas jaraguaenses
trouxeram sete troféus'

para o Município, sendo
seis vice-campeonatos e

um título de. campeão. O
tenista Paulo SilvaNeto sa

grou-se campeão na cate

goria "2a A", até 30 anos.

Os demais títulos foram

conquistados por Marcilio
"Silva, Wilson Watzko,
Ricardo Fuch, José Celito

Tenistas jaraguaenses atuam

em Regional e trazem títulos

Tenistas jaraguaenses buscam patrocínio

Cordova, Flademir Gas

pareto e pela atleta Mary
.

Jones Silva, patrocinada
pelo Instituto Educacional
Jangada.

. O principal problema
para os atletas é.a falta de

patrocínio, e, segundo o
\

técnico Marcílio Silva, os

gastos com esses torneios
têm sido elevados para os

jogadores bancarem sezi-

nhos. O técnico também

afirma que a equipe do

clube, apesar de "modes

ta", é um time campeão
que vem trazendo bastante

premiações para a cidade,

Alguns tenistas do Baepen
di são também represen
tantes da FME (Fundação"
Municipal de Esportes) e

participam dos' torneios da

Fesporte (Federação de

Desportos de Santa Cata

rina), como os Jasc Oogos
Abertos de Santa Catari

na). O técnico está a procu
ra de patrocínio e as empre
sas que se interessarem de

vem entrar em contato pelo
telefone 9117-895p, com
Marcilio, ou 9117-8951, com
Paulo Silva Neto.

O Regional realizado
em Itajaí é uma das etapas
classificatórias para o

Torneio Master, onde os

'16 melhores do Estado

realizam a grande final, em
novembro. A próxima
etapa será emJoinville, nos
dias 3 e 4 de abril, e nova
mente terá a participação
de atletas do Clube Bae

pendi. De acordo com

Silva, o Clube conta com

cerca de 40 tenistas ativos

em torneios da Federação,
e só nesta última etapa atu
aram 20 jogadores.(PATRÍCIA
BERTOLLO)

Jaraguádo Sulpretende sediarcampeonato Infanto-juvenil
Representan!es da ATJ (Associaçãod€: Tenistas de

Jaraguá do Sul), da Unimed e FCT (Federação Cata

rinense de Tênisjvão se reunir amanhã à tarde, a partir
das 15 horas, no Beira Rio Clube de Campo, para
discutir a viabilidade de realizar campeonato Infanto

juvenil em Jaraguá do Sul. Como no ano passado, a

competição (válida para o ranking) envolveu os melhores

atletas nesta categoria vindos de diversas cidades do

País. "Vamos negociar, mas acredito que não haverá

problemas e que mais uma vez o evento será disputado
aqui noMunicípio", diz um dos integrantes da entidade
esportiva, Eduardo Vasquez Clavera. Ele informa que
amanhã à noite haverá encontro entre os membros da

ATJ para discutir o calendário de eventos do ano.

"Estávamos esperando o calendário da Federação para

que não houvesse torneios no mesmo fim de semana,

Em 2003, a entidade prevê a realização de quatro
competições", diz.

Nadadores jaraguaenses foram destaque em travessia
]ARAGUÁ DO SUL - A

travessia da Praia do Sonho,
�

em Palhoça, válida pela pe-
] núltima etapa do Circuito

(5 Mercosul de Travessias, foi

[
a primeira atividade do ano

g que a .equipe Ajinc/Urba-
no/FME participou este

II ano. A disputa contou com
" nadadores de São Paulo,
] Paraná, Santa Catarina e Rio
- Grande do Sul, que percÇ)r
..,

reram trajeto de aproxima
l damente 1,5 mil metros.

� Entre as principais conquis-
tas, na categoria Peixe Voa
dor (14 a 16 anos), Luana

Martins e Eduardo Marca

tto ficaram em.segundo lu
gar, e Ana Zanandrea, em
terceiro, Na categoria Ro

balo (17 a 19 anos), primeira
colocação para Juliana
Vicente.
- Com excelente per

formance, a nadadora Julia
na vem se destacando nas

últimas travessias. Destaque
também para os nadadores
William Maul, Rodrigo
Demarchi e Eduardo Mar

catto, que em outras etapas
sempre subiram ao pódio
e repetiram suas posições.

I

Surpreenderam os nadado
res Henrique Fructuozo e

Thainara Dias, ambos com
um quint? lugar nas suas

primeiras travessias 1este
circuito", diz o técnico Ro
naldo Fructuozo,

A próxima participação
da equipe será na Travessia
de Port� Belo, no dia 8 de

março. "Nesta etapa pode
remos contar com as nada
doras Talita e Bárbara
Hermann e Marina Fructu

ozo, fortes candidatàs à dis

puta pela classificação geral
desta travessia", destaca o

técnico.

DESFALQUE - A equi
pe Ajinc/Urbano/FME te

ve algumas baixas impor
tantes, com desistências de

peso como Belisa Franzner,
17 anos (duas medalhas de

prata nos Jasc), encerrou a

carreira para se dedicar aos
estudos (vestibular), e Aline
Ossowski, 14 anos (meda
lha de ouro e duas de prata
nosJoguinhos e Olesc, ran
queada nacional e destaque
2002 no Estado), resolveu

_
encerrar prematuramente a

•
J

carreira,

Figueira é líderno Catarinense
O Figueirense venceu o

Avaí por 1 a 0, na noite de

domingo, e manteve a

liderança do Grupo A do

Campeonato Catarinense,
de onde saem três vagas
para as semifinais O gol,
que mantém um tabu de
dois anos e dez meses sem

derrota para o Leão da

Ilha, foi marcado pelo
meia Fernandes, aos 14
minutos do segundo tem

po. O Figueira lidera com

13 pontos, um a mais que
Joinville e Criciúma, que
bateu o Tubarão, em casa,

por 3 a 0, também neste

'Joinville goleiaAtlético
O Joinville goleou o

Atlético Aichinger por 4 a

1, na tarde de sábado, no
Estádio Ernesto Sobrinho,
e embolou ainda mais a

situação no grupo A do

Campeonato Catarinense.

Didi, duas vezes, Luciano

Roger e Senegal marcaram
os gols da vitória do time
da casa. Carioca descontou
no finalziriho.

O técnico Valter Ferrei
ra gostoti do desempenho
dos jogadores, principal
mente da aplicação tática
dos seus comandos. Já o

Atlético critica a atuação do
árbitro Edmundo Alves
do Nascimento, reclaman
do o primeiro pênalti mar
cado pelo árbitro a favor
do Joi�ville e da expulsão
de Deco.

O resultado pôs a equipe
tticolor na liderança provi
sória da chave, com 12 pon
tos, que classifica três equipes

.

para as semi-finais da com

petição. O próprio Atlético
e o J6inville, que enfrenta o

Avaí neste domingo, seguem
em segundo, com dois

pontos a menos.

Há 83 anos servindo a

comunidade da

Região do Vale-do Itapocu
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